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GOOIS MUSEUM
Stichting tot bevordering van de belangen van
“Het Goois Museum” te Hilversum.

Ontwikkelingen gaan snel. Een deel van wat er vorig jaar nog was, is dit jaar al verdwenen.
Een duidelijker voorbeeld dan de Kerkbrink is niet te geven; wij allen kunnen ons nog
levendig voor de geest halen hoe de Kerkbrink er uitzag voor de kaalslag, maar voor de
lagere schooljeugd van over tien jaar zal dat iets zijn uit een ver verleden, waar ze geen asso
ciaties m eer bij hebben.

H et is één van de taken van het Goois Museum de karakteristieken van voorbije perioden
vast te leggen en te bewaren. Hierbij hebben wij zowel morele als uw financiële steun hard
nodig.

Als donateur van het Goois Museum verleent u deze steun en wordt u tevens op de hoog
te gehouden van alle activiteiten en tentoonstellingen en krijgt u korting bij een aantal spe
cifieke activiteiten en uitgaven van het museum.
De m inimumbijdrage is ƒ30,-. U kunt u opgeven bij het Goois Museum, telefoon 035-
6292826.

U kunt het Goois Museum ook gedenken in uw testament. U kunt kiezen uit twee formu
leringen:
a. Ik legaten vrij van rechten en kosten aan de Stichting tot bevordering van de belangen van het

Goois Museum te Hilversum een bedrag van f .......  of
b. ik benoem als mijn erfgenaam voor een ......gedeelte, de. Stichting tot bevordering van de belan

gen van het Goois Museum te Hilversum.
De Stichting is erkend als instelling van algemeen nut en betaalt daardoor m inder (slechts
11%) of zelfs in het geheel (tot ƒ15.647,-) geen successierecht.

Indien u voornemens bent een schenking te doen aan de Stichting, is een schenking tot
ƒ7.823,- (per 2 jaar) onbelast.
Mocht u overwegen een volledig aftrekbare lijfrente te schenken, dan wordt u verzocht
schriftelijk contact op te nem en met het bestuur van de Stichting, per adres Goois
Museum, Kerkbrink 6, 1211 BX Hilversum.
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De tiende pen n in g  tussen Vecht en Eem
( 1543- 1564)
Mogelijkheden voor onderzoek in de belastingkohieren

J .A .M .Y  Bos-Rops

De tiende p en n in g  is bij de m eeste N ederlan
ders vooral bekend  als de  naam  van een  geha
te belasting  die de h e rto g  van Alva in 1568 wil
de heffen  en  die een  van de oorzaken was van
de opstand  van de  N ed erlan d en  tegen het
Spaanse gezag. Veel m in d er bekend  is h e t dal
de  tiende  p en n in g  een  belasting  is die in de
zestiende eeuw  al vaker was geheven. Een be
lasting die bij zijn invoering een  verbetering
be tek en d e  in vergelijking m et de trad itionele
m an ie r van belastingheffing. H et bezwaar te
gen h e t voorstel van Alva zat n iet in de vorm
(tiende pen n in g ) m aar in h e t onderw erp
w aarover de  belasting betaald  m oest w orden
(de verkoop van ro e ren d e  go ed eren ). Bij de
invoering w erd de tiende  pen n in g  geheven
over de inkom sten  uit o n ro e ren d e  g o ederen
en ren ten  en d aa r had  m en  kennelijk  m in d er
bezwaar tegen. Toen de tiende  p en n in g  voor
h e t eerst w erd geheven, w erden  de g rondsla
gen voor deze belasting opnieuw  geno tee rd .
V oor alle p laatsen  in h e t graafschap H olland
w erden nieuw e registers aangelegd. Deze re
gisters, koh ieren  genaam d, vorm en h e t on 
derw erp  van dit artikel. Ze zijn een  rijke b ron
voor onderzoekers die geïn teresseerd  zijn in
de geschiedenis van een  bepaalde  plaats o f
streek.

V o o rg e sc h ie d e n is

Alvorens n a d e r  in te gaan op  de koh ie ren  zelf
is h e t nu ttig  wat a an d ach t te besteden  aan de
voorgeschiedenis. H oe ging h e t vroeger m et
belastingen?

In de m iddeleeuw en was h e t niet vanzelf
sp rekend  dat o n d e rd an en  period iek  belasting
betaa lden  aan de- overheid. Een vorst w erd ge
acht rond  Ie kom en van de opbrengst van zijn
e ig en  b ez ittin g en  en  d a a ru it zowel zijn

privéuitgaven als de kosten van h e t staatsbe
stuu r te betalen . Toen in de late m iddeleeu 
wen de m eeste vorsten in ge ldnood  kwamen
(o n d e r m eer d o o r de  vele oo rlogen  die zij
voerden) g ingen  zij e r toe over geld te vragen
van hun  o n d erd an en : zij vroegen een  bede.
De o n d e rd an en  p ro b ee rd en  op  h u n  b eu rt als
teg en p re s ta tie  voo r deze b ijd rage  a llerle i
voorrech ten  te krijgen. In de  loop van de  vijf
tiende  eeuw  was het systeem zo ver ontw ikkeld
dat een  vorst regelm atig  m et vertegenw oordi
gers van zijn o n d e rd a n e n  o n d e rh a n d e ld e
over een bede, die dan  een  aanta l jaren  ach te r
elkaar m oest w orden  betaa ld .2 In H olland  wer
den  deze o n d erh an d e lin g en  gevoerd tussen
de graaf, de  steden  en vertegenw oordigers
van h e t p la tte land . De edelen  en de geestelijk
heid  w aren van he t betalen  van de bede  vrijge
steld. N adat in de loop van de vijftiende eeuw
een  aan ta l gew esten in de  N ederlanden  o n d e r
h e t gezag van de h e rto g  van B ourgond ië  was
gekom en, w erden  de  bed en  gevraagd aan  alle
gew esten tezam en. Dat g ebeu rde  aanvankelijk
in een  vergadering  van de  Staten-G eneraal,
w aarin vertegenw oordigers u it alle gewesten
zitting h adden . Een beslu it w erd d aar pas ge
nom en  nada t de afzonderlijke gew esten eerst
ruggespraak  h ad d en  g eh o u d en  m et h e t thuis
front. O m  de vertrag ingen  die d it opleverde
tegen  te gaan w erd de  p ro ced u re  in he t begin
van de zestiende eeuw  aangepast. In de  Sta
ten-G eneraal werd voortaan alleen  u iteenge
zet w aarom  e r een  bede  n od ig  was en  daarna
w erd m et de verschillende gew esten afzonder
lijk o n d e rh an d e ld  over hu n  bijdrage.

Dat o n d e rh an d e len  g ebeu rde  in 1 lo lland  in
die tijd n iet m eet, zoals in de veertiende  en
vijftiende eeuw, m et alle steden  en  platte-
landsvertegenw oordigers, m aar m e t een  vast
college: de  S taten van H olland . S edert 1543
w erden de H ollandse steden  bij de  o n derhan -
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delingen over de bede vertegenw oordigd
door de zes grote steden (Dordrecht, Haar
lem, Delft, Leiden, Amsterdam en Gouda) en
trad de Ridderschap op als vertegenwoordiger
van het platteland.

Nadat tussen vorst en gewest overeenstem
m ing was bereikt over het bedrag dat het ge
west zou geven, m oest het geld worden bijeen
gebracht. De gebruikelijke praktijk was dat
het bedrag over de verschillende belastingbe
talers b innen het gewest werd omgeslagen. Se
dert 1427/1428 gebeurde dat in Holland aan
de hand van lijsten waarop stond aangegeven
hoeveel elke stad en elk dorp moest betalen.
O m dat het gevraagde bedrag was uitgedrukt
in een toen veel voorkomende m untsoort, de
schilden, wordt dit systeem wel aangeduid als
‘zetting naar de schildtalen’.' De aanduiding
landerijen of huizen ‘buiten de schildtalen’
slaat op bezittingen van personen die geen be
lasting hoefden te betalen .1 De lijsten van
schildtalen werden soms aangepast aan veran
derde om standigheden (zoals verarming of
verrijking van een d o rp ) . Veelal waren dat
kleine wijzigingen in de bijdrage van een of
enkele plaatsen. Slechts twee maal is de lijst
helemaal herzien: in 1494 en in 1514. Deze
teksten zijn bewaard gebleven en staan be
kend als de Enqueste (1494) en de Informatie
(1514). Ze zijn in de vorige eeuw door R.
Fruin gepubliceerd.5 De zetting van 1514 is
nadien niet m eer veranderd.1’ De Enqueste en
Informatie bevatten gegevens over het aantal
haardsteden in een plaats, over de neringen
en over de algemene toestand. In 1514 werd
ook nog het aantal m orgens land dat m en per
plaats in huur of eigendom  had genoteerd en
het aantal com m unicanten. Voor plaatsen ge
legen tussen Vecht en Eem levert dat het on
derstaande beeld op (zie volgende tabel).

Naast de ‘gewone’ beden, die vrijwel jaarlijks
werden betaald, werden er van tijd tot tijd nog
extra (‘buitengewone’o f ‘extraordinaris’) be
den gevraagd. Ook deze beden konden m et
behulp van de schildtalenlijsten over de beta
lers worden verdeeld.

Extra gelden voor de landsheer konden
echter ook op een andere m anier worden op
gebracht, bijvoorbeeld door het heffen van ac
cijnsen (imposten) o f het verkopen van ren-

Aantal huizen en inwoners in plaatsen tussen
Vecht en Eem 1477-1514, volgens de Enqueste
van 1494 en de Informatie van 1514.

Plaats H aa rd ste d en  C om m unican ten
1477 1494 1514 1514

Blaricum 65 45 40 250
Bussum 22 ? 36 (1)
I lilversum 74 100 90 560
I lu izen 100 74 120 500
L aren 60 50 05 325
L oenen 28 1 1 (2) (3)
L o o sd rech t 250 118 (2) (3)
M uiden 124 108 100 300
M uiderberg 42 32 34 135
M ijnden 16 10 (2) (3)
N aarden .400 300 500 (1)
W eesp en  Wees-
perkarspel 220 200 205 800

1) Bussum en Naarden hadden tezamen ï 1 1

can ten
2) Loenen, Loosdrecht en Mijnden hadden tezamen 209

haardsteden
3) Loenen, Loosdrecht en Mijnden hadden tezamen 850

communicanten

ten. Het voordeel van renteverkoop en ac-
cijnsheffmg was dat iedereen er aan m eebe
taalde, ook degenen die waren vrijgesteld van
een omslag volgens de schildtalen.

Bij het bijeenbrengen van het geld voor de
landsheerlijke belastingen gingen de Staten
van Holland in de loop van de tijd een steeds
grotere rol spelen. De Staten kregen zelfs de
beschikking over belastinggeld voor het beta
len van hun eigen onkosten. Daarvoor moch
ten ze een deel van de gelden die voor een
bede waren ingezameld benutten of m ochten
zij zelf een heffing opleggen.7

N ieuw e belastingen

Zoals gezegd waren edelen en geestelijken
van het betalen van belasting vrijgesteld. Ook
burgers uit de stad betaalden geen belasting
over hun bezittingen op het platteland. Dat
betekende dat de lasten onevenredig zwaar
drukten op het platteland dat steeds verder
verarmde. De zes grote steden betaalden naar
verhouding te weinig en bedongen regelma
tig verm indering van hun aandeel. De groep
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w aar het geld  zat, m et nam e de  kooplieden ,
bleef hu ilen  schot.

H ervorm ing  was wenselijk. In am btelijke
kringen w erd al sinds 1530 gesproken  over
h e rv o rm in g  van h e t belastingstelsel. M en
zocht de oplossing niet in een  p rincip iële  her
ziening van de  schildtalenlijst (waarbij dan
alle vrijstellingen te r discussie zouden  ko
m en), m aar in een  nieuw e m an ier van belas-
tingheffen . In 1542 vroeg de landvoogdes drie
nieuw e belastingen: een  h o n d erd s te  p en n in g
(1%) van de  uitvoer n aar landen  die n iet tot
het tijk van Karel V beh o o rd en ; een  tiende
p en n in g  (10% ) op  de  winst van kooplieden
die een  bedrijfskapitaal h ad d en  van du izend
gu lden  o f n te e r e n  een  tiende  p en n in g  (10%)
op de  inkom sten  u it o n ro e re n d e  g o ederen  en
ren ten . Van deze belastingen zou n iem and ,
adel noch geestelijkheid, w orden  vrijgesteld."

Zoals te verw achten viel w erd e r tegen  deze
belastingen behoorlijk  gepro testeerd . In H ol
land had  m en vooral bezw aren tegen  de h o n 
derdste  penn ing . U iteindelijk  zijn de belastin
gen wel geheven, zij h e t da t de tiende p en 
ning op koopm answ insten w erd om gezet in
een belasting van (i‘Z op  h e t bedrijfskapitaal
boven de du izend  gu lden . De opbrengsten
w aren gering.'1

De tiende  p en n in g  op  inkom sten u it verm o
gen stu itte  kennelijk  op  m in d er bezw aren,
m ogelijk om d a t u iteindelijk  de adel en geeste
lijkheid e r  toch (weer) niet aan m ee hebben
betaald. Deze belasting is in la tere  jaren  nog
vijl m aal geheven, nam elijk  in 1544, 1553,
1551), 15(11 en  1564. D aarnaast zijn in de  jaren
voor de O pstand  nog  enkele  an d ere  verm o
gensbelastingen geheven, nam elijk  een haard-
stedegeld  in 1552, een  m orgengeld  in 1558 en
een  ho n d erd s te  p en n in g  (1% ) op de w aarde
van alle ro e ren d e  en o n ro e ren d e  g oederen  in
1569. Deze laatste belasting was één  van de
drie  bekende belastingen die d o o r A ha wer
den  voorgesteld; de an d ere  twee w aren een
tiende p en n in g  op de verkoop van ro e ren d e
g oederen  en  een  twintigste p en n in g  (5%) op
de verkoop van o n ro e ren d  goed. Van h e t h eb
fen van deze laatste twee belastingen is niet
veel te rech t gekom en. H o lland  m ocht ze de
eerste  twee jaar a lkopen  m et een  vast bedrag.
De in n in g  w erd vertraagd  en  u ite indelijk
m aakte de O pstand  van 1572 d a t de in n in g  to
taal van de  baan  was.'"

D e k oh ieren  en  hun in h ou d

In 1543 h ad d en  de S taten van H olland b ed o n 
gen d a t zij ze lfd e  zetting  van de  nieuw e belas
tingen zouden  regelen  en da t de koh ie ren  die
daarvoor zouden  w orden opgem aakt geheim
zouden  zijn. Dat verklaart ook w aarom  de  ko
h ieren  nu  te v inden zijn in Den Haag, in de
archieven van de S taten van H olland, en  n iet
in Brussel, in hel a rch ie f van de  belastingont
vangers van Karel V en Philips II.

Voor elk van de  bovengenoem de belastin
gen w erd telkens een  nieuw e serie koh ieren
aangelegd. Van veel plaatsen  zijn koh ieren  be
w aard gebleven, ook u it h e t gebied  tussen
Vecht en Eem.

Overzicht van de belastingkohieren van plaat
sen tussen Vecht en Eem
Plaats Jaren  van het kohier (15..)

Tiende penning 100e penning

Blaricum 43 1 1 - 50 01 09
Bussum 13 14 53 - 01
I lilversum 4.3 44 53 50 01 69
I luizen 13 44 53 - 01 69
Laren 4.3 1 1 53 50 01
I .oenen 43
- en C ronenburg 4 1 5.3 - 01 69
Looscl recht 1.3 44 53 50 01
Muiden 13 44 53 50 - 09
M uiderberg 13 44 5.3 50 01
Mijnden 43 41 53 50 01 69
Naarden 13 44 53 50 01
Weesp, Wees-
perkarspel _ 44 53 50 01 69

Bron: M eilink, A n  hiaten van de Sinten van H o l l a n d l)e spel
ling  van d e  p la a tsn am en , zoals verm eld  bij M eilink, is ge
co rr ig e e rd  n a a r  1'uga's alfahelittclie jdualmamengidtt ('s-Gra-
ven liage 1 <)«.)()).

Q ua u iterlijk  lijken de koh ie ren  op  elkaar: het
zijn veelal pap ie ren  registers van u iteen lo p en 
de dikte, beschreven in een  n ie t altijd gem ak
kelijk leesbaar handschrift, m et getallen  w eer
gegeven in R om einse cijfers en  gebru ik  van
oude  oppei vlaktem aten. M aar d it is m islei
dend . Elke belasting  had  zijn speciale eigen
aard ig h ed en  en dat heeft zijn w eerslag op  de
inhoud  van de kohieren .

Voor het onderzoek  in de koh ie ren  is het al
lereerst van belang  na te gaan van wie en  waar
op de  belasting precies werd geheven. Deze in-
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form atie  verschaft nam elijk  du idelijkheid  over
de  p e rsonen  en  gegevens die al dan  n ie t in  de
koh ieren  verw acht m ogen  w orden. D etails over
een  belasting  zijn te ach te rh a len  in h e t officië
le beslu it waarbij de belasting  w erd ingesteld  o f
toegestaan. Deze beslu iten  zijn te vinden  in h e t
a rch ie f van de  S taten van H olland  voor 1572.'a

V oor alle belastingen die h ie r besproken
w orden  is o n ro e re n d  goed  (een  stuk lan d  o f
een  huis) op  een  o f an d e re  m an ie r de basis.
Bij een  analyse van de  in h o u d  van de  kohie
ren  blijkt dan  d a t een  aan ta l gegevens in  alle
ko h ie ren  voorkom t. D at zijn: de naam  van de
g eb ru iker van een  stuk land  o f  bew oner van
een  huis, o f  deze h e t goed  h u u r t o f  in eigen
dom  heeft, de  opperv lak te  van h e t land  (be
halve bij h e t haardstedegeld  van 1552) e n /o f
de  aanw ezigheid van een  huis en  natuurlijk
h e t bed rag  d a t aan belasting  betaa ld  m oest
w orden  en  de basis w aarvan dit was afgeleid
(de h u u r  d ie  jaarlijks be taa ld  w erd of, bij ei
gendom , een  getaxeerde  w aarde).

U it de  volgorde van de op tek en in g en  in h e t
ko h ie r zijn vaak conclusies te trekken  over de
ligging van de  goederen ; soms zijn ook  de b u 
ren  verm eld  o f is aan ge tekend  in welke straat
o f  streek h e t land  o f  huis lag. D aarnaast kun
nen  e r  nog  an d e re  gegevens zijn verm eld , zo
als de naam  van de  e igenaar van een  stuk land
o f een  huis als d a t een  a n d e r  was dan  de  ge
bruiker, en  h e t soort land.

H ie ro n d e r zijn p e r belasting  de  b ijzonder
h ed en  bij e lkaar gezet. Daarbij m oet ech te r
w orden  bed ach t d a t h e t kan voorkom en d a t
in som m ige koh ie ren  van een  bepaalde serie
zaken zijn verm eld  d ie  n ie t voorkom en in een
an d e r deel u it diezelfde se rie .1’

De inhoud van de kohieren van de tiende
penning14

1543
Tarief: de  tiende  p en n in g  van de inkom sten
u it o n ro e re n d e  g o ederen  (b innen  en bu iten
de schild talen) en  u it ren ten . Van d it bed rag
betaa lden  g eb ru ik e rs /p ach te rs  van h e t o n ro e 
ren d  goed een  kwart van de tiende  penn ing ;
de  eigenaars de  rest.

Vrijstellingen: voor adel en  geestelijkheid
en  voor w oningen die m in d er dan  1 lb. (= 2
car. gu lden ) p e r  ja a r  o p b rach ten .

Inhoud : naam  van de  gebruiker, o f  e r  spra
ke is van e igendom  o f  pach t, opperv lak te  van
h e t land , eventueel de  aanw ezigheid van een
huis, huurw aarde  o f ge taxeerde  w aarde en
h e t bed rag  d a t aan  belasting  m oest w orden
betaald.
1544
Tarief: de  tiende  p en n in g  van de  inkom sten
u it landerijen  (b in n en  en bu iten  de  schildta
len). H et geld m oest voor twee d e rd e  gedeelte
w orden  o p g eb rach t d o o r de  eigenaars, voor
een  d e rd e  gedeelte  d o o r de  gebruikers.

Vrijstellingen: adel en  geestelijkheid  w aren
ditm aal n ie t van betaling  vrijgesteld.

Inhoud : naam  van de  gebruiker, o f  e r  spra
ke is van e igendom  o f pacht, opperv lak te  van
he t land , eventueel de  aanw ezigheid van een
huis, huurw aarde  o f ge taxeerde  w aarde en  te
beta len  bedrag.
1553
Tarief: de tiende  p en n in g  van de inkom sten
uit o n ro e ren d e  g oederen  en  alle los- en  lijf
ren ten . Evenals in 1544 was h e t geld voor twee
d erd e  gedeelte  afkom stig van de  eigenaren ,
voor een  d e rd e  gedeelte  van de  gebruikers.

V rijstellingen: ook  de o n ro e re n d e  go ed e
ren , gelegen  b u iten  de  stad, m aar e igendom
van stede lingen  w erden  belast. Alle vrijstel
lingen  van adel en  geestelijkheid  w erden
d o o r Karel V afgeschaft. Drie g ro te  h e ren ,
O ran je , E gm ond  en  I lo rn e  verzetten  zich
h ie r tegen.

Inhoud : naam  van de  gebruiker, o f  e r  spra
ke is van e igendom  o f  pacht, eventueel naam
van de eigenaar, opperv lak te  van h e t land,
even tueel de  aanw ezigheid  van een  huis,
huu rw aarde  o f  ge taxeerde  w aarde, te be ta len
bedrag.
1556
Tarief: de tiende  p en n in g  van inkom sten  uit
o n ro e ren d e  goed eren  en  ren ten  en  u it hu i
zen in de steden  b u iten  de schildtalen.

Vrijstellingen: de d rie  h ie rvoo r genoem de
p ro tes te ren d e  g ro te  h e ren  kregen  officieel
vrijstelling van Philips II (he t was zijn eerste
b e d e ) .

Inhoud : naam  van de gebruiker, o f e r  spra
ke is van e igendom  o f pacht, eventueel naam
van de  eigenaar, opperv lak te  van h e t land,
even tueel de aanw ezigheid  van een  huis,
huurw aarde  o f  ge taxeerde  w aarde, te betalen
bedrag .

190 TVE I6r ji-fr. 199,V



/ r f l  , w * * , ?

Ö ’“ ' k ~̂~~

,«*^' 1‘ s ,,* Sb’v i ƒ \̂  * j  iv*-*

^  • ~  « n /  ? / )

‘ % ^ ix C Ö Z ^ 'ÏÏ? 'mtk«  <*•*.
-n $4*6 'v ^  <c- i S t  J i  \  J ? 'j  7 ^ 4 fI,r$<k*«d/> ”n>r*s,

•> « ff- y 7t(̂ 2 ' ’̂ r f  i n  "*> V>nr,fr^Srak.* ‘?r ~

« 4 »  ^  , S * 7 Ï ?  £ ^ T  r  * r  i ^ ' - J '
Vtr ‘StesitL^g O c 7  ^ ĉ ^ ) b r f j  <n «v/4

"V X
!  t  ï

Laatste bladzijde van het kohier van Muiderberg uit 1543. Schout, burgemeesters en schepenen zweren dal zij de landerijen
gelaxeerd hebben en bevestigen dat met hun  Ilandmerken. In  veel andere kohieren uit deze tijd is het ondertekenen met de
naam al gebruikelijk. ( ’s-Gravenhage, Algemeen Rijksarchief, Archief van de Staten van Holland voor 1572, inv. nr. 305).

1561
Tarief: de  tiende  p en n in g  van de inkom sten
uit o n ro e ren d e  g o ederen  (b innen  en bu iten
de sch ild talen) en ren ten .

V rijstellingen: huizen d ie d o o r de eigena
ren  w erden  bew oond en  waarvan de getaxeer
de huurw aarde  de 6 car. gu lden  p e r ja a r  n iet
te boven ging.

In houd : naam  van de geb ru iker en eige
naar, o f e r  sprake was van eigendom  o f  pacht,
opperv lak te  van h e t land, eventueel de aanw e
zigheid van een  huis, soo rt land, huurw aarde
o f getaxeerde  w aarde, te be ta len  bedrag.
1564
De tiende p en n in g  van 1564 had  hetzelfde ta
rie f en  dezelfde vrijstellingen als die van 1561.

Inhoud : naam  van de gebruiker, o f  e r  sprake
was van e igendom  o f  pacht, eventueel naam  van
de eigenaar, oppervlakte van h e t land, soort land,
eventueel de aanw ezigheid van een  huis, h u u r
w aarde o f getaxeerde waarde, te betalen bedrag.

Schem atische w eergave van de  inhoud  van de
kohieren  van de  tiende penning

J a a r : 1543 1544 1553 1556 1561 & 1564

naam gebruiker X X X X X

huur/eigendom X X X X X

naam eigenaar - - X X X

oppervlakte land X X X X X

soort land - - - - X

waarde X X X X X

aanslag X X X X X

De inhoud van enkele andere kohieren

1552
Tarief: 6 stuivers voor elke haardstede  o f plaets
daer men vier stoken mach ende mock uitgaet.

Vrijstellingen: voor hu izen  van de b ede lo r
den , lep rozenhu izen  etc. en  hu izen  in de  ste-
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d en  die m in d er dan  100 car. gu lden  w aard wa
ren  en  aan arm e lieden  to eb eh o o rd en .

Inhoud : naam  van de (hoofd) bew oner -
straatsgewijs, aan ta l haard s ted en  o f  schoorste
nen , te be ta len  bedrag.
1558
Tarief: 7 g ro ten  p e r m orgen . D aarvan m oest
de helft be taa ld  w orden  d o o r de  gebru ikers
en  de  helft d o o r  de eigenaars.

In houd : naam  van p e rsonen  die landerijen
h a d d e n  g e h u u rd  d ie  b e h o o rd e n  to t h e t
g rondgeb ied  van de steden.

N.B. H e t m orgengeld  w erd n ie t overal ge
b ru ik t om  de  belasting om  te zetten. De plaat
sen die o p  de  schildtalenlijst s tonden  kregen
een  om slag op  basis van de  schild talen  en
m och ten  zelf u itm aken  hoe  ze h e t geld over de
inw oners w ilden verdelen . A lleen voor lan d e 
rijen  bu iten  de schild talen  en  landerijen  in de
stadsvrijheid b lee f h e t m orgengeld  bestaan.
1569
Tarief: de  h o n d erd s te  p en n in g  van de w aarde
van ro e re n d e  en  o n ro e ren d e  goederen .

Inhoud : naam  van de  gebruiker, o f e r  spra
ke was van e igendom  o f  pacht, eventueel
naam  van de  eigenaar, opperv lak te  van h e t
land, eventueel aanw ezigheid van een  huis,
h u u ro p b ren g st o f geschatte w aarde, te be ta
len  bedrag.

Enkele bijzonderheden uit de plaatsen
tussen Vecht en Eem

Zoals u it de  tabel h ierboven blijkt, zijn e r  voor
h e t geb ied  tussen V echt en Eem vrij veel ko
h ie ren  bew aard gebleven. De serie u it 1544 is
helem aal com pleet, u it d rie  reeksen  o n t
b reek t van slechts één  plaats h e t k o h ie r en  al
leen  u it 1556 zijn van vier p laatsen  de registers
verlo ren  gegaan. Bij de an d ere  belastingen  is
h e t beeld  m in d er gunstig. Van h e t haardste-
degeld  van 1552 is helem aal niets over; van
h e t m orgengeld  van 1558 bestaa t a lleen  nog
een  ko h ie r van M uiden. Iets b e te r is de  situa
tie bij de  koh ie ren  van de h o n d erd s te  p en 
ning: voor zeven van de twaalf p laatsen  is h e t
koh ie r bew aard gebleven.

Zoals u it h e t overzicht van de  in h o u d  van de
koh ieren  al wel duidelijk  is gew orden, zijn
vooral de koh ie ren  u it 1561 vanwege de  rijk
dom  aan gegevens aantrekkelijk  voor verdere

bestudering . Voor de plaatsen  tussen V echt en
Eem  is dat alleen  al te zien aan het aan ta l pa
g in a ’s van h e t kohier. In alle gevallen is h e t
aan ta l b ladzijden w aarop de gegevens van de
belastingplichtigen staat g en o tee rd  in 1561
veel g ro te r dan  in 1543. Zo telt in 1561 het ko
h ie r van N aarden  50, d a t van Laren 61 en dat
van I .....sd rech t zelfs 135 bladzijden m et in fo r
m atie m eer dan  in 1543. Zelfs als reken ing
w ordt g eh o u d en  m et sch riftg roo tte  en  lay ou t
van het koh ie r wijst dit g eg e te n  alleen  e r op
dat et' m eer te v inden  is.

Wat kan een  on d erzo ek er zoal in de  kohie
ren verw achten? Een a lom vattend  antw oord
op  deze vraag is nu  n ie t te geven. D aarvoor is
een  gedeta illeerde  stud ie  van alle koh ieren
vereist. De in h o u d  van de koh ieren  kan nam e
lijk, zelfs b in n en  een  serie, nogal u iteen lopen .
N iet als het gaat om  de  basisgegevens als
naam , opperv lak te  van de g rond , taxatie en
bed rag  aan belasting  (zoals in 1543; in latere
jaren  zijn m ee r details verm eld), wel als h e t
gaat om  volgorde, indeling  en  m et nam e uit
voerigheid . E nkele voorbeelden . In 1543 was
m en  voor Blaricunr snel klaar. H et koh ie r telt
één  pagina m et de opgave van de oppervlakte
van de g ro n d  en  de m edede ling  ‘gebruijcken
die van B laricum ’. In 1561 zijn e r  33 bladzij
den  nod ig  om , n e t zoals elders, m eld ing  te
m aken van nam en , opperv lak te  in h u u r dan
wel e igendom , taxatie en  belastingbedrag . In
H uizen is m en  in 1543 al veel preciezer. Er is
een  o n dersche id  gem aakt tussen hu izen  en
landerijen  (elk twee b ladzijden register) en
bij de  opgave van hu izen  is aangegeven d a t er
in he t d o rp  o m tren t 130 huizen staan, waar
van e r 28 zijn getaxeerd . In een  ap a rt katern
w orden  dan  d ’inwoonders te kuisen bij namen
verm eld. Dat kom t ook  voor bij M uiderberg ,
m aar n ie t bijvoorbeeld  bij de  stad N aarden ,
w aar huizen en  land  d o o r e lkaar staan. In
1561 heeft N aarden  wel een  o n dersche id  ge
maakt: tot en  m et f. 32v w orden  p e r  straat alle
hu izen  verm eld; d aa rn a  volgen de  tu inen  en
koo ltu inen  bu iten  de stad.

Vaak geven de koh ie ren  een  indicatie van de
aard  van de landerijen . In H ilversum  w ordt in
1561 o n dersche id  gem aakt tussen schierlant,
geestlanten graslant. In C ro n en b u rg  bij L oenen
w ordt aange tekend  ende onse lant is altemael hoij-
lant ende weilant sulcxs dat het op eenejaere beidege-
hoijt ende geweijt wordt. En als een  inw oner van
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M uiderberg  belast is m et vier ro ed en  ‘lastige
d ijk ’ dan  w ordt een  lager ta rie f gehan teerd .

Wel e rg  gedeta illeerd  is de inform atie van
H uizen over hu n  landerijen . D aarvoor m ag
voor de tiende  p en n in g  slechts een  stuiver p e r
m orgen  geheven w orden, o m dat m en ze nau 
welijks kan gebru iken  vanwege de konijnen
diet daegelicx ofsloopen alzoet boulant van onsse
dorpe ronlsom middenin des C.Ml. [keizerlijke ma-
jesleits] maarenden ofte duijnen leijt alzoe dat die
conijnen binnen den tijde van vier jaren wel o ff gelo
pen ende verdorven hebben meer dan vijftich morgen
bimla nis.

De ligging van de  landerijen  en de g ro n d 
soort blijken vaak uit de  kopjes in de kohie
ren. In h e t koh ier van W eesp en W eesperkar-
spel w ordt na de  stad zelf opgave gedaan van
de landerijen  in ach tereenvolgens ‘B loem en-
da ll’, over de Vecht, in A nkeveen, aan de west
zijde van de  Vecht, b u iten  de G einpoort, in
B ijndelm eer, in de 'b ro u c k k a m p e n ', 'd ie
n o o rd e n  to e g e h o re n d e  B u esech em ’ re n t
m eester te U trech t, de  S lingerbrouck en aan
de noordzijde van de Gaesp.

( )\ erigens d ien t de on d erzo ek er e r  op  be
dach t te zijn dat de oppeiv lak tem aten  ver
schillen. Dat blijkt o n d e r  m eer uit enkele  van
de koh ieren  uil 1561. H ilversum  h an tee rt de
verdeling: 100 ro ed en  zijn een  schepel en  800
ro ed en  m aken sam en een  m orgen . C ronen-
burg  gaat uit van zes h o n t voor een m orgen ,
100 ro ed en  voor een  h o n t, veertien  voeten
voor een  roede  en  L oosdrech t lijkt daarm ee
vergelijkbaar, zij h e t d a t d aar geen  veertien ,
m aar slechts twaalf voeten  in een  roede  gaan.
W eesp tenslo tte  is h e t m eest uitvoerig; een
m orgen  is ach t hon t, een  h o n t is 100 roe, een
roe is twaalf voet en  een  voet is 11 duijen.

O n d erzo ek sm o g elijk h ed en

De koh ieren  van de tiende pen n in g  u it de zes
tiende  eeuw  zijn voor ge ïn teresseerden  in
H ollandse regionale  geschiedenis geen onbe
kende b ron . Al vanaf h e t begin van de  jaren
zestig van deze eeuw  is daaraan , m et nam e in
het Z uidhollandse tijdschrift Ons Voorgeslacht,
aan d ach t besteed. Veel koh ieren  zijn in tegraal
o f  in tabelvorm  uitgegeven .1. D aarnaast zijn
de koh ie ren  als b ron  gebru ik t voor heel uit

een lo p en d e  studies. H et nu  volgend overzicht
van wat e r  op  basis van de koh ieren  gedaan  is,
geeft ideeën  voor verder onderzoek .

B elastingkohieren  kunnen  aan le id ing  ge
ven tot diverse soorten  onderzoek ." H et ligt
h e t m eest voor tie h an d  belastingkoh ieren  te
gebru iken  voor onderzoek  n aar belastingen.
Daarbij m oet b edach t w orden  dat de  kohie
ren alleen  tic verdeling  van de belasting  over
de belastingbetalers bevatten en  n ie t de  op 
brengst van de  belasting. Die is geboekt in de
reken ingen . Van de bovenverm elde tiende
p en n in g en  zijn naast de koh ieren  ook de re
keningen  bew aard gebleven. D oor vergelij
king van deze twee b ro n n en  kan w orden  o n 
derzocht o f d a tgene  dat m oest w orden  be
taald ook werkelijk be taa ld  is. O p basis van de
koh ieren  alleen k u n n en  conclusies ge trokken
w orden over he t effect van de veranderingen
in de grondslag  van de belastingen en over de
verhoud ingen  tussen de b ijdragen van ver
schillende plaatsen o f tussen stad en  p latte
land. De A m erikaanse h istoricus J.D. Tracy
heeft u itgebre id  onderzoek  gedaan  naar de
H ollandse belastingen in de eerste he lft van
de zestiende eeuw .17

M aar de  koh ieren  zijn nog  voor an d e re  doel
e inden  te gebru iken . Zo kan e r in form atie  uit
gehaald  w orden  over de om stand igheden  in
één  plaats. Dat is bijvoorbeeld geb eu rd  d o o r j.
H am , die het koh ier van de  tiende  p en n in g
van 1561 heeft geb ru ik t voor onderzoek  naar
de  situatie in Z outeveen. I lij heeft daarvoor de
verschillende gegevens over het g rondgeb ru ik
geanalyseerd."1 D aaruit b leek  o n d e r  an d e re
dat de m eerd e rh e id  van de  g ro n d  (82b  ) dooi
de dorpsbew oners w erd gepacht. De eigenaars
w aren voor 64% afkom stig van bu iten  het
dorp ; de m eesten  w oonden  in Delft. De reste
ren d e  18% van de eigenaars w aren kloosters
en sem i-kerkelijke instellingen. H am  heeft ook
gekeken naar de w aarde van de  hu izen . Deze
w aren allem aal e igendom  en de w aarde werd
hetzij op zes, hetzij op d rie  gu lden  p e r  jaar ge
schat. U it aan teken ingen  op de  m arge m aakt
hij bovendien  op  dat de huurw aarde  van de
landerijen  d o o r de taxateurs w erd gecon tro 
leerd , he tgeen  een indicatie geeft voor de  be
trouw baarheid  van de  gegevens.

O p vergelijkbare wijze heeft K.F. van Dijk
h e t koh ie r van De L ier bekeken . Hij heeft on 
geveer dezelfde vragen aan h e t m ateriaal ge-
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steld als Ham, maar is daarnaast ook ingegaan
op het grondgebruik (een derde weiland,
twee derde bouwland, maar het grondgebruik
is niet bij alle landerijen vermeld) en de be-
drijfsgrootte (uiteenlopend van enkele tot
m eer dan 60 m orgens).1”

Wat Ham en Van Dijk voor één dorp deden,
heeft H.A. Enno van Gelder op veel ruim ere
schaal gedaan. Hij heeft de kohieren gebruikt
in het kader van een brede studie over N eder
landse dorpen inde  zestiende eeuw.2" Bij zijn ka
rakterisering van de dorpen in drie Hollandse
gebieden -  respectievelijk Holland ten noorden
van hetY, de Zuidhollandse eilanden en de dor
pen tussen Yen Nieuwe Maas -  zijn zes plaatsen
nader bekeken: O pm eer en Assendelft; Abben-
broek; W armond, Asperen en Reeuwijk. Bij de
dorpskarakteriseringen heeft Enno van Gelder
uit de kohieren van de tiende penning van 1543
en 1561 de gegevens over bedrijfsgrootte, huur
waarde van de huizen, grondbezitter van buiten
het dorp en het aantal aangeslagenen in een be
paalde categorie benut.

Sociale stra tifica tie

J.J. Voskuil bestudeerde de kohieren bij zijn
onderzoek naar de verstening van huizen op
het Hollandse platteland.21 Dit proces heeft in
het zuiden van het gewest eerder plaatsgevon
den dan in het noorden. Zijn theorie is dat dit
werd veroorzaakt door verschillen in de soci-
aal-economische om standigheden. Om dit te
toetsen heeft hij, op basis van de kohieren van
de tiende penning van 1561, een vergelijking
gemaakt tussen de plaatsen Overschie, in het
zuiden, en Twisk, in het noorden. Daaruit blij
ken grote verschillen in de verhouding pacht
-  eigendom  (Twisk 90% eigendom , Overschie
72% pacht), in de bedrijfsgrootte (Twisk ge
middeld vijf driekwart m orgen, Overschie ge
middeld twintig en een halve morgen) en in
de huurwaarde van de grond (Twisk 8 gulden
per morgen, Overschie 3 /  gulden per m or
gen), m aar m inder in he t g rondgebruik
(Twisk 94 % weiland, Overschie 88%). Zijn
conclusie is dat ondanks het verschil in be
drijfsgrootte het gem iddelde niveau van de
welvaart elkaar niet veel ontlopen zal hebben.
H et verschil zat zijns inziens m eer in de socia
le om standigheden. In Twisk waren landbezit

en bedrijfsgrootte gelijkm atiger verspreid
over de bewoners dan in Overschie. In Over
schie speelde het bezit van land een grotere
rol: door geld te investeren in de aankoop van
land probeerde m en zich te ontdoen van
pachtverplichtingen. De boeren in Overschie
woonden over het algemeen in de polder en
keken uit over het land dat zij bewerkten. Het
land van de boeren in Twisk lag niet bij huis,
m aar in kleine percelen verspreid over het
hele grondgebied van het ambacht.

( )p basis van de belastingkohieren kan een
sociale stratificatie van de bewoners van een
plaats worden gemaakt. Daarbij is echter voor
zichtigheid geboden. Aan de hand van het ko
hier van de tiende penning van Haarlem voor
1543 hebben W.C. Boeschoten en E. van Ma
nen uitgezócht in hoeverre er verband bestaat
tussen de hoogte van een belastingaanslag en
de sociale status of welstand van de hoofdbe
woner van een huis.22 Een eerste beperking
daarbij was dat woningen die van belastingbe
taling waren vrijgesteld vanwege de lage reële
of geschatte huurwaarde, niet in de kohieren
zijn opgenom en. Bij het opstellen van een so
ciale stratificatie betekent dat dat de fiscaal la
gere klassen ontbreken. O p basis van onder
zoek naar de verkoopprijs van de huizen
schatten Boeschoten en Van Manen dat het in
dit geval in totaal ongeveer een derde van de
bewoners betreft.

Van de wel opgenom en huizen hebben zij
de gegevens over huur- of getaxeerde waarde
en aanslag in het kohier geanalyseerd. Daarna
zijn, uit andere bronnen, gegevens verzameld
over de bewoners van de huizen, zoals naam,
beroep en geslacht. De conclusie daaruit is
dat, als uitsluitend de belastingkohieren zou
den worden gebruikt bij het maken van een
sociale stratificatie, alle huurders onder aan
de sociale ladder zouden komen te staan. Eén
van hun bevindingen is ook dat de aanslagen
voor huurw oningen en eigen woningen niet
op één lijn kunnen worden gesteld: eigen wo
ningen werden voor gem iddeld 0,35% van de
waarde aangeslagen, huurw oningen voor
ruim 0,5%). Boeschoten en Van Manen beplei
ten dan ook voorzichtigheid bij het opstellen
van sociale stratificaties op basis van belas-
dngstatistieken.

W.J. Diepeveen heeft kohieren van de tien
de penning over een reeks van ja ren  gebruikt
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bij zijn onderzoek  n aa r de vervening in Delf
land  en  Schicland tot h e t e inde  van de  zes
tiende eeuw.-"' D aarvoor was hij p rim air ge ïn 
teresseerd  in de  opperv lak te  van de veenam 
bach ten . Zijn w aarschuw ing aan de o n derzoe
ker is da t de aangiften  n ie t altijd betrouw baar
zijn: hij consta teerde  dat in de loop d e r  jaren
de opperv lak te  van hetzelfde am bach t voor de
tiende  p en n in g  gedu rig  g ro te r w erd opgege
ven. De red en en  daarvoor w aren de g ro te re
nauw keurigheid  d o o r b e te re  m eting  en  het ef
fect van aanspo ringen  de  aangifte co rrec t te
doen . Daarbij kom t da t in de  beg in jaren  de
gew oonte  b e s to n d  la n d e r ije n  d ie  w einig
w aard w aren n ie t op  te geven. O ok wijst hij op
h e t verschil tussen de m eting  van veengrond
en kleigrond . De g roo tte  van percelen  veen
g rond , die soms half w ater h a lf land  w aren, is
m oeilijker te schatten  dan  die van landerijen
op  kleigrond . Deze laatste opgaven zijn dus
betrouw baarder.

Een and ere  consta tering  is d a t de geschatte
opb rengst van de belasting gedurig  h oger
werd. Dat was n iet het gevolg van een stijging
van de welvaart, m aar kwam d o o r een  toena
m e van de  nauw keurigheid  van de opgaven.
In de beg in jaren  vergat m en  wel eens bepaal
de  opbrengsten  o f  gaf m en de w aarde van de
eigen  landerijen  te laag op.

V erder d ien t het ondersche id  tussen eigen
lan d en  en  h u u rlan d  in h e t oog g eh o u d en  te
w orden. H u u rd ers  w aren verplicht h e t bed rag
aan h u u r  op  te geven, vaak m et overlegging
van een  schriftelijk bewijs; e igenaars konden
de opb rengst schatten  en  m et een  eed  bevesti
gen. De gegevens betreffende h u u rlan d  zijn
derhalve waarschijnlijk betrouw baarder. Bij
een  onderzoek  n aar o pb rengsten  m o e t daar
m ee reken ing  w orden g ehouden . D aarnaast
wijst ook hij op  de w aarde van de koh ieren
voor h e t bepalen  van de om vang van h e t ge
bru ik  van de  g ro n d  d o o r  poorters.

D em ografisch onderzoek

A.M. van d e r  W onde heeft de koh ie ren  b eoo r
d e e ld  op  h u n  w aarde als d em o g rafisch e
bron.'-1 Hij vroeg zich o n d e r  an d ere  a f  hoeveel
hu izen  e r  in de  d o rp en  van N oorderkw artier
h eb b en  gestaan en  gebru ik te  dat gegeven
voor h e t vaststellen van de  bevolkingsgrootte

van het gebied. Bij een  dergelijke b enadering
m oet u iteraard  goed  gelet w orden  op  de  ver
schillende vrijstellingen die in bepaalde  ja re n
voor bepaalde  g ro ep en  h eb b en  gegolden: zo
als in 1543 voor huizen m et een  lagere h u u r
w aarde dan  2 carolus gu lden  p e r  jaar en in
15(11 voor huizen die d o o r de  e igenaar wer
den  bew oond m e te e n  lagere huurw aarde  dan
6 carolus gu lden  p e r jaar. Van belang  is even
eens een  bepaling  als die u it 1569 d a t alle hu i
zen, ook die w aarover geen  belasting  hoefde
te w orden betaald, in de  koh ieren  m oesten
w orden  ingeschreven.

Van d e r  W onde wijst ook nog  op  twee syste
m atische prob lem en : h e t feit d a t een  opgave
van hel hu izenbestand  in een  tijd van snelle
v e randeringen  altijd a ch te rlo o p t op de reali
teit en de  ondu ide lijkhe id  over wat precies on 
d e r  een  huis m oet w orden verstaan (zijn twee
huizen  o n d e r  een  dak  als één  o f als twee hu i
zen gete ld ). Zijn advies is om  zorgvuldig en
consequen t m et de  gegevens om  te springen.

Tot slot m oet na tuurlijk  nog  verm eld  wor
den  dat ook een  belas tingkohier d in g en  kan
toevoegen aan de kennis over een  persoon:
w aar hij w oonde, o f  hij huis en g ro n d  in eigen
dom  had  o f  h u u rd e , o f hij tot de  rijken  o f juist
de  at m eren  in h e t d o rp  b eh o o rd e  en  dergelij
ke. In gunstige gevallen kan w orden  vastge
steld wie ach tereenvolgens een  bepaald  stuk
land  h eb b en  bew erkt o f een  huis hebben  be
w oond. Fam ilierelaties w orden in de koh ieren
ech te r n ie t aangetroffen  -  voor de  genealog ie
zijn belastingkohieren  geen op tim ale  bron.

Uit bovenstaande onderzoeksvoorbeelden
blijkt wel dat e r  m et de  belastingkohieren
m eer te doen  is dan  het eenvoudigw eg u itge
ven van de tekst. De situatie van een  d o rp , een
regio  o f g ro te re  streken kan vanuit verschil
lende  invalshoeken w orden  beschreven. Voor
de p laatsen  in  he t geb ied  tussen V echt en
Eem  ligt er op  d it m o m en t nog  een  b reed  o n 
derzoeksterre in  braak.

N oten

1. Dit artikel is een bewerking van mijn eerdere artikel
‘De kohieren van de gewestelijke belastingen in Hol
land, 1543-1579’ dat is verschenen in Holland 29 (1997)
18-36.

2. Zie voor belastingen in deze periode onder andere P.J.
Blok, ‘De financiën van het graafschap Holland’, in: Bij-
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schichte 18 (1925) 95-167; J.A.M.Y. Bos-Rops, ‘Van inci
dentele gunst tot jaarlijkse belasting: de bede ixn het
vijftiende-eeuwse Holland’, in: Fiscaliteit in Nederland. 50
jaar belastingmuseum “Prof. dr Van der Poel” (Zutphen/
Deventer 1987) 21-32.
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De E em nesserw eg  B laricum
Heden en verleden van een unieke weg Lida Galis

De Eem nesserw eg is een  un ieke weg in Blari
cum . Dit kom t voort uit een  com binatie  van
historie, functie, huizen, bew oners, kunste
naars en natuur.

Iedere  keer als ik via d e /e  weg het d o rp  b in
nenga verrast m e w eer dat o n defin ieerbare
gevoel van thuiskom en. Dit w ordt niet op  de
laatste plaats veroorzaakt d o o r de p rach tige
bom en; van begin  tot e ind  w ordt de weg om 
zoom d d o o r 182 m o num en ta le  beuken  die
deze als h e t ware overkoepelen .

De E em nesserw eg B laricum  heeft een  rijke
h istorie die vele eeuw en teruggaat.

O orspronkelijk  was h e t een  zandweg, even
als de T oren laan , de  N oolseweg en de Melk
weg, die de verb ind ing  vorm de tussen L aren ,
Blaricum en Eem nes. E r w erd overw egend ge
bruik  van gem aakt d o o r de  bevolking van
deze d o rp en ; boeren  en enkele  wevers.

Ten tijde van rle Bataafse repub liek  (1796-
18(14) w erden op  instignatie van Bodewijk Na
poleon  op  system atische wijze wegen aange
legd; kaarsrech t d o o r d o rp  o f streek. Deze na
tionale wegen w erden in kaart geb rach t en de
tolheffing w erd g e ïn troduceerd .

O p de eerste kadastrale kaart (1830-1855) is
de E em nesserw eg B laricum  te v inden. H ieruit
kan geconcludeerd  w orden  dat deze als straat
weg reeds voor 1830 w erd aangelegd.

De w egenbouw  was in h an d en  van De M aat
schappij van H u id ek o p er en Laan; o u d e  Blari-
cum sc bew oners no em en  de Eem nesserw eg
nog: ‘de  M aatschappij’.

Deze straatw eg ontsloot B laricum  voor an 
d ere  om liggende d o rp en  en voor h e t opko
m en d e  landelijke verkeer.

Met de aan leg  van de Eem nesserw eg Blari-
eum  werd een verb ind ing  tot stand  gebrach t
vanaf A m ersfoort-Soest-Baarn-Eem nes. Deze
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tolhuisje Eemnesserweg tusschen
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Het Tolhuis aan deEemnessenuegBlaricum.

liep door Blaricum via de Dorpsstraat naar de
Huizerweg en via Huizen door naar Naarden.
Wilde men Blaricum via de Eemnesserweg
binnenkom en dan moest m en aldaar tol beta
len. H et tolhuis staat er nog steeds.

De Eemnesserweg Blaricum heeft vele kunste
naars aangetrokken om er te komen wonen
en werken. Vanaf 1870 kwamen de eerste kun
stenaars zoals Jozef Israels en Anton Mauve
naar Laren en Blaricum. De kunstschilder S.J.
Bosch Reitz kocht in 1892 een gebied aan
langs de Eemnesserweg, een deel daarvan
werd later het Bosje van Six genoemd. De
kunstenaar kocht dit land via makelaar Jan
Hamdorff, echter niet om er te gaan wonen
maar a l s ........belegging.

In 1901 werd “Zonnenhoef” (nr 36a) ge
bouwd, het ouderlijk huis van de kunstenares
Lou Loeber, waar zij later ook samen m et haar
man, de schilder en astroloog Dirk Koning
woonde en werkte. In 1919 betrok Bart van
der Leek, m edeoprich ter van De Stijl, met

zijn gezin op nr 34 zijn woonhuis met atelier.
De beeldhouwer Aart Schonk, één van zijn
kleinzonen, heeft daar een groot deel van zijn
jeugd doorgebracht.

In 1918 vestigde literator Victor van Vriesland
zich gedurende een jaar op “Heideweide” (nr
19), voordat hij naar de Matthijssenhoutweg
ging. De journalist, schrijver en theaterm an
Eduard Veterman woonde er m et zijn vrouw
en dochter Ettv in de jaren veertig. Na 1970
betrok poppenspeler en m uziekkunstenaar
Thomas Brugman m et zijn gezin dit huis. Op
n r 26 werkte Tineke Bot vele ja ren  aan haar
beelden. Zij vertrok echter naar Frankrijk, zo
dat m om enteel op n r 26a Bob ten Hoope
waarschijnlijk de enige kunstenaar is m et een
atelier aan de Eemnesserweg.

O p Jagtlust (nr 38), het oudste buiten van
Blaricum, gebouwd in 1871, ging in 1954 dich
teres Fritzi ten Harmsen van der Beek wonen.
Zij trouwde in Blaricum met de schrijver Rem-
co Campert. De actrice Sjoukje Hooijmaaijei
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De Eemnessenueg Blaricum in de herfst.
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woonde, m et enige onderbrekingen, zo’n der
tig jaar tegenover Jagtlust en zette daar de
vriendschap m et Fritzi voort, die in hun vroege
jeugd begonnen was aan de Torenlaan. De
dichter en schrijver Jaap H arten werd in 1930
te Blaricum geboren, nee niet aan de Eemnes-
serweg, maar aan het Berkenlaantje n r 4, nu de
Dr. Catzlaan. Ook hij was in zijn jeugd bevriend
m et Fritzi en Hein, de kinderen van Eelco ten
Harmsen van der Beek en Freddy Langeler. Dit
illustratoren-echtpaar woonde aan de Toren
laan, schuin tegenover Jaaps’ geboortehuis.

Deze vriendschap zette zich ook voort toen
Fritzi op Jagtlust ging wonen.

Als ode aan Blaricum en de Eemnesserweg
schreef Jaap H arten in November 1997 het ge
dicht: Beuken aan de Eemnesserweg in Blari-
cum.

Bronnen
Archief Stichting Couleur Locale te Blaricum
De heer L.G. Galis te Blaricum.

Beuken langs de Eemnesserweg in Blaricum

Hier sloop ik als analfabetische jongen van vijf jaar
en wist dat de geur die ik opsnoof voedzaam en goed was.

Naar deze beuken had ik nog heimwee als prille dichter
en wandelde er zwijgend langs met de taalploeger Roland Holst.

Spookte het er? Wie of wat riepen mij terug naar die eeuwenoude titanen?
Waarschijnlijk juist dat: Eeuwen zijn sterker dan de meest solide klok.

Al krabbelde ik op een bloknoot of keerde mijn zakken binnenstebuiten:
de antenne waarlangs ik het ruisen van bladgroen opving bleef onvindbaar

als de code die dichters, schilders en ander tuig van de musische richel
ongeregeld doet leven, kwelt en vaak uit de slaap houdt.

Nu woon ik in Amsterdam, stad van mijn tweede jeugd en misschien
laatste uur, soms mompel ik die onvergetelijke regels van Frizi

Harmsen van Beek:"De lievigheid is over. Het is tijd om kreng te zijn!"
Jawel. De Grote Dame van onze poëzie heeft weer eens gloeiend gelijk.

Dat hippe, modieuze, overbevolkte Vondelpark maakt mij een Kwaad Heer
niet ongelijk aan een Kwaad Paard dat geërgerd met zijn hoeven achteruit trapt.

Gek. Die neiging overviel mij in Blaricum nooit, zorgeloos en toch
positief bezield tussen de bomen langs de Eemnesserweg. -  Hoe komt dat toch?

Frieten vretend klootjesvolk met André Hazes op hun transistors
storen de Peinzende Pennelikker tijdens zijn nostalgische denkwerk.

Mijn gedichten zijn ontstaan bij korenvelden en zuurstofrijk groen.
Noem mij maar een boerenjongen, die de beuken nooit teboven is

gekomen: een stilte-adept op zoek naar het trillingsgetal
van rupsen in hun cocon en mieren, kleiner dan een inktvlek.

Jaap Harten
23- 11-1997

Copyright J .  Harten. Speciaal voor Tussen Vecht en Eem is door Jaap Harten voor de eerste keer toestemming gegeven tot pu
blicatie.
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Gooise com ponisten  (5)
M alt hijs Vermeulen (1888-1967) M arrus van der Heide

Inleiding

In 1986 gaf Leo Sam am a zijn boek Zeventig
jaar Nederlandse muziek 1915-1985 de o n d erti
tel ‘Voorspel tot een  nieuw e d a g ’ m ee, titel
van de Tweede Symfonie van M atthijs V erm eu
len. Als ee rb e to o n  aan de onbekende grootheid
V erm eulen noem de Sam am a zijn ach t hoold-
stukken n aa r de  zeven Sym fonieën en  het oo r
logslied La VeiUev&n V erm eulen. V erm eulen is
m et H en k  Badings, R udo lf E sther. Ton de
Leeuw en W illem Pijper de com ponist, aan
wie hij ex tra  aan d ach t in het hoek besteedt,
m aar het drietal Vermeulen, Escher en De Leeuw
vormt onbetwist de top van de Nederlandse toon
kunst, zo schrijft Sam am a in h e t voorw oord.

1997 is h e t ‘V e rm eu len jaa r ' geweest. Tij
dens het H olland  Festival w erd h e t volledige
oeuvre van V erm eulen tot klinken gebracht.
A lleen al de kosten van de  d o o r D onem us
nieuw  u itgeb rach te  p a rtitu ren  d e r  zeven sym
fonieën  bed ro eg en  ƒ350 .000 ,-.1

In d it ja a r  verscheen ook de  dissertatie De
symfonieën en de kamermuziek van Matthijs Ver
meulen van Ton Braas. D aarnaast kwam van
zijn h an d  de V erm eulen-biografie uit. Ton
H artsu iker d ro o m d e  in 1981 al van een boeli,
waarin een beeld van zijn persoonlijkheid en zijn
ontwikkeling ontstaat vanuit een confrontatie met
een overzicht van zijn geschriften.'1

De biografie k reeg de titel Door het geweld
van zijn verlangen', m et als o n dertite l “een b io
grafie van M atthijs V erm eu len” (alsof e r  ooit
nog  eens een  biografie van 843 p ag in a ’s zal
versch ijnen). H et kan m et re ch t een  ‘k tèm a
eis ae i’, een  bezit voor altijd, genoem d  w or
den . N iet alleen  w ordt h e t leven van V erm eu
len een o p en  boek, m aar ook geeft Braas de
h istorie van h e t C oncergebouw orkest ten  tijde
van de ‘g ro te ’ M engelberg, die als m ens be
du id en d  m in d er g roo t blijkt. Tussen hem  en
V erm eulen on ts to n d  im m ers de  grote con tro 
verse, die V erm eulens uitwijken naar Frank
rijk ten gevolge zou hebben .

Jeugd

M attheus C hristianus Franciscus van der Meu-
len werd op 8-2-1888 in H elm ond  geboren .
Zijn vader was sm id. Zijn b ro e r C hris w erd h e t
jaar daaro p  gebo ren , terwijl in m ei 1891 nog
een  zusje M arie het levenslicht zag. In 1901
ging hij n aa r het gym nasium  van de  N orbertij
nen  in 1 leeswijk, w aar o n d e r  de leid ing  van
p a te r L.A. D obbelsteen, een  thans vergeten
com ponist van kerkm uziek, zijn aan leg  voor
m uziek bleek, m aar w aar deze jonge p riester
ook een  m eer dan  gew one sym pathie voor
zijn begaafde leerling  koesterde. In 1903 w erd
M attheus d an  ook  overgep laa ts t n a a r  de
(Franstalige Belgische) M issieschool in T h ieu ,
w aarop zijn b ro e r C hris zat. Voor M atthijs lag
ech te r geen  p riesterop le id ing  in h e t verschiet.
Hij w enste een  m uziekopleid ing  in A m ster
dam  te gaan d o en  en m et ƒ 5 0 ,-  op  zak trok  hij
op  27 april 1907 n aar A m sterdam .

Amsterdam

Vermeulen (zoals hij zich in A m sterdam  gaat
n o em en) beschrijft zijn aankom st en  beg in
tijd in A m sterdam  als volgt: Toen ik aan het sta
tion der Weesperpoort uit de trein stapte, werd ik
aangesproken door een kruier en ik vertrouwde mij
aan hem toe. H ij bracht mij naar beste mensen in de
Derde Jan van der Heydenstraat, waar ik een kamer
kreeg. De vrouw bracht mij meermalen een bord eten,
dat zij mij aanreikte door de kier van de deur (want
ik was schuw). Ik schreef toen de adressen voor het
weekblad ‘Toonkunst’, orgaan der Vereniging van
Nederlandse 'Toonkunstenaars. Ik deugde werkelijk
voor niets antlers. Het emplooi werd mij bezorgd
door Willem Hutsehenruyter naar wie ik gestuurd
-was door Daniël de Lange, directeur van het Con
servatorium, die na mijn gebrekkige pogingen tot
componeren gelezen te hebben, mij wel kosteloze les
sen wilde geven [...]. M ijn eerste ambacht leverde
mij een rijksdaalder op per week en daarvan heb ik
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1. De tuin van het Concertgebouw (ca. 1907). Uit: Key Notes 3, ju n i 1976, p.40

ruim  tw eejaar ku n n en  bestaan. '
In de tu in  van h e t C oncertgebouw , achter

tralies va n  lover h o o rd e  V erm eulen voor he t
eerst een  orkest. V erder d ru k te  De L ange
hem  op  h e t h a rt om  vooral veel te lezen. Zo
b rach t M atthijs om honderd achterstanden in  te
halen d e  dagen  d o o r op  de Universiteits-Bibli-
o theek  aan  h e t Singel. In  de  o u d e  jaa rg an g en
van de  N ieuw e Gids en  De K roniek m aakte hij
kennis m e t de  geschriften  van D iepenbrock ,
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die zijn an d ere  lee rm eeste r w erd, zijn ‘m aïtre
sp iritue l’. Deze liet hem  bijvoorbeeld een  stu-
die-copie m aken van de Missa Papae M arcelli
van Palestrina, de  com pon ist bij uitstek aan
wie V erm eulen de zgn. polym elodie te danken
heeft. In een  artikel over Palestrina verw oordt
hij d it aldus: Die componisten erkenden geen ran
gen, geen klassen. Het andere gold voor hen nimmer
geringer dan het bovene en het bovene niet opmerke
lijke i dan wat beneden zong. Daartussen ook, in  het
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gemiddelde, hield iedereen zijn eigen slem. Elke slem
was vrij en zong also/ zij zich naar niemand Ie m il
ten had [...]. Ieder vrij en onafhankelijk. Geen do
minerende elementen in de samenstelling van de
klank en van zijn rylhmen. Overal vloeiing, stro
ming, nooit en nergens dezelfde, als in de revier van
Herakiitos waar men zich geen tweede keer kan ha
llen.'

R ecensent

1908 is het laatste m iserabele jaar. In sep tem 
b er 1909 w ordt V erm eulen recensen t bij De
Tijd voor een  ho n o ra riu m  van 2 1/? cen t per re
gel. De 'tu in  van liet C oncertgebouw ' is verle
den  tijd. M engelberg, zijn toekom stige tegen 
strever, w ordt be jubeld  als een bij uitstek drama
tische natuur, en deze, in heel haar alzijdigheid en
rijke tegenstellingen van felle hartstocht, zachtheid
en rulle kracht, gevoel, snelle spontaniteit, maakt
hem tot de kunstenaar, die ons allen gisteravond
overmeesterde door de kracht van zijn onstuimig
temperament. En wij geven hem gaarne de schuldige
schatting onzer gloeiende hulde [31-12-1909 J .

O p  voorspraak van D iepenbrock , d ie de
pen n ev ru ch ten  van ‘M.v.d.M.’ opgevallen wa
ren , volgde in 1910 de baan bij De A m ster
dam m er [De G roene] van Wiessing.

V erm eulens eerste  verhandeling  b e tro f de
Marsyas, een  com edie van Balthazar V erhagen
m et m uziek van D iepenbrock. Vooral de onaf
hankelijkheid  van de m uziek valt hem  op: Die
penbrock geeft op vele, plaatsen elk zijner stemmen
een eigen, individuele fysionomie, zonder verder te
lellen op een harmonie, welke daaruit kan voort
vloeien. De ‘po lym elodische’ com positie tech
niek  gaat V erm eulen zelf h an te ren  in zijn E er
ste Symfonie (1912-1914).

In he t seizoen daarop  kom t h e t eerste ver
zet tegen  M engelberg . V erm eulen  sp reek t
hem  in zijn stukken vooral aan  op  h e t eenzij
dige, D uitse reperto ire . De eerste  ech te  bo t
sing vindt plaats op  het slo tconccrt van het
N ederlandse M uziekfeest van 25 juni-1 juli
1912. M engelberg  d raa ide  zich na h e t slotak
koord  van het Te D eunt van D iepenbrock , zon
der de mensen de tijd te laten een seconde te beko
men, zonder zelfs de klank normaal te Uilen weggal
men om  en liet fortissim o h e t W ilhelm us spe
len. Alsof ik van mijn stoel get ukt werd, zo schrijft
V erm eulen later'? sprong ik op, begon met mijn

programmaboekje op de balkonrand te hameren, zo
hard mogelijk schreeuwende: blasfemie, blasfemie!
tot het eind. van het Wilhelmus [...]. Een samenloop
van omstandigheden had mij in het kamp gesloten
van Mengelbergs vijanden, onder wie ik geenszins
thuishoorde.

Eerste Sym fonie

Bij liet u itb reken  van W.O. I had  V erm eulen
zich d irect als o o rlogsco rresponden t gem eld
bij De l ijd, m aar bij aanvang van h e t nieuwe
concertseizoen  was hij w eer in A m sterdam .
Met lede ogen /ie t hij dat M engelberg  o n 
danks de oorlog  m eer energ ie  aan F rankfu rt
(waar hij sedert 1907 zwaaide en  w aar zijn uit
voeringen d o o r de  pers ofwel genegeerd  of
wel n eg a tie f beoo rdee ld  w erden) d an  aan  Am
sterdam  besteedt. V erm eulen  kan de  m uziek
van M ahler n iet m eer los zien van de  Duits-
O ostem  ijkse cu ltu u r en verheft zijn stem  ten
gunste van de Franse m uziek, die m et nam e
d o o r tw eede d irigen t Evert C ornelis gebrach t
werd. En dan  was e r nog ( lornelis D opper, zelf
d irigen t, de  zwakke schakel in het trio  d iri
gen ten  van h e t C oncertgebouw orkest. Aan
hem  legde V erm eulen zijn Eerste Symfonie
voor. H et werk m aakte een  gunstige ind ruk  op
D opper: werk van een zeer begaafd iemand. Dat ik
bedenkingen heb legen vele harmonische klanken,
kan u niet verwonderen. Ik ben nu eenmaal anders
aangelegd. De instrumentatie is voor iemand die
waarschijnlijk nog nooit iets van zich gehoord heeft,
heel goed. Ik zou een massa aanmerkingen kunnen
maken, maar het beste zou zijn dat l ' zichzelf kriti
seerde. bij een eventuele uitvoering, wat ik nog ecus
hoop Ie bereiken. D opper wil zelfs bem iddelen
bij M engelberg, wat V erm eulen weigert: Ik heb
genoeg vertrouwen in Mengelberg, was zijn an t
w oord aan  D opper. Was V erm eulen werkelijk
zo naief, dat hij van M engelberg  een schei
d ing  recensent-m usicus verwachtte?

O p 10 ok to b er 1915 sch reef hij M engel
berg: Zeer vereerde Heer Mengelberg, Ik heb een par
tituur geschreven welke, ik u gaarne wilde voorleg
gen. De heer Dopper interesseerde er zich voor en
vreesde slechts, dat sommige mijner kritieken het
werk hoogstens in de weg zouden kunnen staan. Als
dit inderdaad het geval ware meen ik mij te mogen
beroepen op Uwe liberaliteit en onpartijdige waarde
ring en ben zo vrij om een kort onderhoud te verzoe-
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ken. M engelberg verzocht hem  de partituur te
zenden en liet niets m eer van zich horen. Een
jaar later vond ten huize van M engelberg het
gesprek plaats, waarin M engelberg Vermeu
len toevoegde: Als ik u een raad mag geven, jonge
man, gaat u dan wat lessen nemen bij meneer Dop
per.

Elisabeth D iepenbrock

In septem ber 1915 kreeg Vermeulen, in ruim
vier jaar tot publicist van gezag geworden, de
baan van hoofd Kunst en Letteren bij De Tele
graaf. Ruim een jaa r later bekende Elisabeth
Diepenbrock, de vrouw van zijn leermeester,
hem  haar liefde. Zij was het die voor de allereerste
keer die totale, onbetwistbare vibratie in mij te weeg
bracht. Zonder haar zou ik ze wellicht nimmer ge
kend hebben, schreef hij 16-10-1945 aan haar
dochter Thea Diepenbrock. Eind 1916 gaf
Elsa hem  rendez-vous in het buitenhuisje te
Laren.

Een jaar lang hield Vermeulen m et haar een
regelmatige, amoureuze correspondentie door tussen
komst van De Telegraaf. Hij had met haar afge
sproken dat hij in elke kritiek minstens één
zin van een gecam oufleerde liefdesverklaring
zou verwerken. Ogenschijnlijk leek het dat
Diepenbrock van niets wist: voor het schrijven
van de toneelm uziek bij De Vogels van Aristo-
fanes beval hij in eerste instantie Vermeulen
aan. In novem ber wilde Elisabeth haar man
zelfs verlaten, maar toen in decem ber 1917
Anny van Hengst, een groot bewonderaar van
Vermeulens kritieken, in het leven van Ver
m eulen kwam, betekende dit het definitieve
einde van zijn verhouding met Elisabeth. Op
12 m aart 1918 trouwde hij met Anny.

In 1917 schreef Vermeulen, wellicht geïns
pireerd door Elisabeth, zijn vier oorlogsliede
ren, de eerste op tekst van haar. H et bekendst
zou La Veille worden, ‘vooravond’ /  ‘nachtwa
ke’ (voorafgaand aan een veldslag). Evert Cor
nells, over wie Vermeulen als dirigent van het
Franse repertoire zeer te spreken was, heeft
m et Berthe Seroen het lied diverse malen ver
tolkt. En wat het Geval-Dopper betreft, h ier had
Vermeulen een simpele oplossing: laat Dopper
componeren, laat Cornells dirigeren [De Telegraaf
15-1-1917]. De toon inzake M engelberg wordt
in deze ja ren  harder. Een vergelijking met een

optreden van Strauss als dirigent valt in zijn
nadeel uit en m eerm alen wordt ingegaan op
de positie van een eerste dirigent die voortdu
rend in de trein zit, met herhalingen komt,
tweederangs buitenlandse gastdirigenten uit
nodigt en steeds com m erciëler7 wordt.

Leve Sousa!H

Op 24 november 1918 barstte de bom. Op
een concert van Dopper, die vóór de pauze
zijn eigen Zuiderzee-symfonie dirigeerde, uit-
te Vermeulen zijn onvrede. In de stilte tussen
het laatste akkoord en het beginnend ap
plaus, slingerde hij ‘Leve Sousa!’ de zaal in,
wat de nodige consternatie ten gevolge had.
In de krant schreef Vermeulen dat zijn uitroep
geen kritiek op Dopper als dirigent, doch enkel op
Dopper als componist was. Een mars van Sousa,
een dans van Strauss gaat veel hoger dan de uit de
heterogeenste elementen opgelapte Zaaiende Symfonie
van Dopper, die in geestelijk opzicht bovendien op
een veel gelijkvloerser niveau speelt dan de wereldbe
roemde werken van beide geciteerde meesters. Ver
m eulen wordt de toegang tot het Concertge
bouw ontzegd, in de bladen komt een heftige
polemiek op gang, waarin ook het aloude the
ma van de ‘jalousie de m étier’ aan de orde
wordt gesteld: was Vermeulens Eerste Symfo
nie niet door Dopper en M engelberg afgewe-
zen?'1

Evert Cornells koos openlijk partij voor Ver
meulen in het telegram van solidariteit dat
het orkest stuurde aan bestuur van het orkest
en w ethouder Wibaut, die zitting had in het
bestuur. Ook op het concert van 1 december,
door Cornelis gedirigeerd, brak een ware op
stand uit, nadat Vermeulen de deur was gewe
zen en er aan de deur pam fletten waren uitge
reikt. Cornelis en het bestuurslid De Marez
Ovens moesten diverse malen tijdens het con
cert tot orde m anen. H et geëscaleerde con
flict werd de dag erop bijgelegd: Vermeulen
ondertekende de verklaring dat hij in geen en
kel opzicht de orde [meer] zal verstoren.

In de polemieken die als nasleep nog volg
den benadrukte Willem Landré, dat Vermeulen
een componist van betekenis is en dan behoort zijn
werk gespeeld te worden. Eindelijk brak dit mo
m ent aan: La Veille werd op 12 januari 1919
in het Concertgebouw uitgevoerd door Bert-
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he Screen  en  C ornells, en de p rem ière  van de
Eerste Symfonie vond plaats op  12 m aart in
A rnhem  d o o r het A rnhem s O rkest o.l.v. Ri
chard  H euckero th . H et orkest was m inim aal
bem an d  d o o r de  Spaanse griep  (zo w aren er
m aar twee cellisten. P ijper sprak in De Tele
g raaf van een  “orkestje-in-zakform aat”, w aar
d o o r sprake was van “scheve verh o u d in g en ”).
M aar de o n d e rn em in g  e ind igde  in elk geval
n iet in een  debacle, zo sch reef V erm eulen in
1964 aan M arius Flothuis. De A rnhem se re
censen t Kr. had  m oeite  “een  betekenis in deze
vaak chaotisch  k linkende klankenm assa te
o n td ek k en ”. L andré  sch reef in de Nieuwe
R otterdam se C ouran t: Het merendeel der Hol
landse componisten schrijft werken, die maar één ge
brek bezitten, en wel dat het ‘niets’ is. Vermeulens
iverk daarentegen heeft vele gebreken maar is ‘iets’.
B randts Buys van het U trech ts D agblad vindt
h e t co lo rie t “walmig en  roe tig” en  de gelijktij
dig k linkende m elod ieën  een  “w arw inkel”, en
h e t w erk klinkt vooral veel Duitser, veel minder
Frans dan men zou verwachten. V erm eu len
stuu rde  h em  een  brief, w aarin hij opm erk t: In
Nederland heeft men tot dusverre alleen techniek,
■wanneer men de techniek heeft van een ander. Ik pas
daarvoor. Ik maak aanspraak op de verdienste dat
de. symfonie het eerste orkestwerk is waarin vrije on
afhankelijke lijnen (in ritmisch, melodisch, harmo
nisch, psychisch opzicht) voorkomen [...]. Hoop in
mijn muziek nooit de criticus te vinden. B rand t
Buys vervolgt v ijfm aan d en  la te r m et een  nog
afb rek en d er beschouw ing: De redeloze stemvoe
ringen, de kleffe verklevingen maken het conglome
raat extra onsmakelijk. Vermeulen is buiten staal
symfonische kunst te creëien. Omdat het hem daar
toe ontbreekt aan voldoende specifiek muzikaal ta
lent. Er zouden  nog  zes sym fonieën volgen.

Full-time componist

In d irec t kreeg 'Sousa' nog  een  staartje: m ei
1919 w erd, ondanks 3800 adhesiebetu ig ingen
C ornelis als tw eede d irigen t ontslagen. Ver
m eu len  schrijft: Wij zien Mengelberg, achterdoch
tig van jalouzie [...], verbitterd over elk succes dat
Evert Cornells staag-werkend verovert deze mededin
ger uit de weg ruimen en laakt de opstelling  van
h e t in co m p eten te  bestuur. Hij wijst op  een  u it
ééngaan  van b estuu r en  orkest [wat nog  d e r
tig jaar op zich zal laten w achten].

In de rust van he t zom erreces beg in t hij aan
zijn Tweede Symfonie, de ‘P ré lude  a la n o u 
velle jo u rn é e ’: een nieuwe, dageraad zou rijzen
over een verduisterde wereld. Uit de reflexen welke
zulk een verwachting kan teweeg brengen in
iemands gemoed waar een groot vertrouwen woont,
ontstond deze symfonie, zo sch reef hij in de  p ro 
gram m atoelich ting  bij de N ederlandse  p re
m ière op  5 ju li 1956 [!].

Met nam e na  de uitvoering  van zijn eerste
C ellosonate op  18 april 1920, d o o r T hom as
( lanivez en C ornelis, kwam V erm eulen tot het
inzicht dat het recenseren  zijn scheppingsda
den  in de weg stond. Seizoen 1919/1920 werd
de afsluiting van de eerste periode  van tien
ja a r  recensen tschap . De M ahlerfeesten  zou
den  de slo tapo theose vorm en, m aar V erm eu
len verstoo rde  o p  6 m ei 1920 w reed  de
feestroes m et een  artikel ‘V oorspel’, w aarin hij
rech t zet dat M engelberg  helem aal n iet de
o n td ek k er van de m eester was, m aar pas vanaf
d iens sterfjaar 191 1 regelm atig  M ahler ver
tolkte. B ovendien v indt hij het een  verzuim ,
dat A m sterdam  c.q. M engelberg  n iet hebben
voorgesteld  vriend Mahler te verbinden aan het
Concertgebouw i.p.v. hem  te la ten  vertrekken
n aa r A m erika, waar hij in de kortst mogelijke
duur bezweek aan ontgoochelingen en overwerk
[...]. Mahler, de doodgejakkerde Mahler, had dit
feest hunnen beleven, en wie durft zich tegenover dit
onuitwisbaar feit zijn vriend noemen ?

Maartensdijk/Hollandsche Rading

O m  in zijn o n d e rh o u d  te k u n n en  voorzien wa
l e n  gelden  nodig. H iervoor rich tte  V erm eu
len zich tol R ichard  R oland H olst, die zich
veelvuldig inze tte  voor kunstenaars . Deze
schakelde Evert C ornelis en  Sem D resden in.
De bijd rage van J 500 -  van J. de Leeuw, direc-
teur-eigenaar van ‘L iberty’ (Metz &- C o.), be
vriend  m et D resden, was het begin van een
fonds. In augustus zegde ook W ilm ink, d irec
te u r  van de K oninklijke H o llandse  Lloyd
ƒ 3 0 0 ,- toe.

De com ponist Pijper, die in april e n th o u 
siast over de C ellosonate had  geschreven (een
zeer sterk werk, deze sonate redde de avond van he t
concert van tie N ederlandse  V ereniging tot
O n tw ikke ling  d e r  M o d ern e  S ch ep p en d e
T oonkunst) zorgde voor een  o n d erk o m en  in
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113
2. Fragment uit de Tweede Symfonie. “Vele gelijktijdige melodieën verenigen ziek tol bruut geweld”, aldus Wivn Markus in
Mens en melodie mei 1997 , p.215

Maartensdijk en eind mei 1920 verhuisden de
Vermeulens naar de voormalige boerderij. De
vochtige woning was slecht voor de astma van
Anny, bovendien was ze in verwachting van

liet tweede kind. Vermeulen kon er goed wer
ken en aan het veelvuldige contact m et Pijper,
bijna dagelijks zagen ze elkaar, hield hij goede
herinneringen over.
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Mei ingang  van sep tem ber konden  ze een
h o u ten  zom erhuisje h u ren  in de bossen bij
H ollandsche Rading, e igendom  van jan (ires-
hoi, co llegajournalist bij De Telegraaf, en de
graficus Ja n  van K rim pen, zwagers van elkaar.
Ze bleven e r tien m aanden : uie zitten hier ely-
seesch, te midden van spelende eekhoorns en meerkol
len, sch reef V erm eulen aan W em m ens Buning,
zijn collega bij De Telegraaf, en  in een  brief
aan C ornelis rep t hij van een paradijs. Ik begin op
nieuw fiducie in de stilte te krijgen [...]. Moge deze
rustigheid lang duren. Ik verlang ernaar dal jullie
seizoen begonnen is. Dan kan ik het ais een realiteit
voelen dal ik er niets meer mee te maken heb.

O p 30 novem ber w erd h e t tw eede kind, Ro
land, gebo ren , genoem d  n aa r R oland Holst.

La Veille en Tweede Symfonie

O p 3 d ecem b er 1920 voltooide V erm eulen de
Tweede Symfonie en  hij haastte zich om  een
kopie in n e t voor C ornelis te vervaardigen,
die op  8 januari voor de  tweede m aal m et
B erthe S em en  I,a W ille uitvoerde. De recen 
sen t van de  NRC schrijft: Men kan niet zonder
meer beweren, dat het Matthijs Vermeulen aan aan
leg ontbreekt, hij heeft alleen niet voldoende geleerd.
Vermeulen behoort tot diegenen die met minachting
over kunsttrekniek spreken en dat is verkeerd. Tech
niek van de hoogste aard is niet alleen het middel
om ideeën te kunnen uitdrukken, maar het bezit van
techniek stelt het brein in staat gemakkelijk te func
tioneren. T egenover C ornelis luch t V erm eulen
zijn hart: Techniek is afgeleid van technè, wal bete
kent middel. Een middel om lol hel doel te komen; in
di! geval de ontroering [...]. Het kan mij zulk een
leed doen, niet wegens mijzelf, maar wegens de onbe
kende God, die mij drijft, dat dergelijke essentiële
dingen worden misverstaan [...]. A l komt er in La
Veille niet het obligate ‘sterrengeflonker’, het obliga
te ‘gebed’, het obligate ‘krijgssignaal’, het obligaat-
pathetische ‘adieu ’, de stompzinnige, traditionele
dingen, waaraan de criticus zijn ‘techniek’ denkt te
herkennen, ik weel zeker dat La Veille in staat is bij
ieder onbevooroordeeld hoorder het hart te scheuren
van medelijden voor de rampzaligen van de ‘Grote
Oorlog’. Dat was mijn doel; en ik heb dit bereikt met
de allerhoogste techniek: de muziek van hart tot
hart. En over zijn nieuw e sym fonie schrijft hij
hem : Ik hen er volmaakt van overtuigd dat er nie
mand op dit ogenblik in Europa is, en ook niet in de
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3. Portret Diepenhrock

andere werelddelen, die zulk een werk kan concipië
ren en voltooien. Niemand. En ik zelf ben er soms
bijna onder bezweken [...]. De hele wereld is item 
per l.oird (d.w.z. speelt slee,hls repertoire). De beste or
kesten zijn juist toe aan de beheersing van Debussy-
Mahler-Strauss en hun epigonen, terwijl dit stuk
voor het moment twintig 'maat zwaardere eisen stelt.

Mengelberg

Volgens Braas zijn e r  twee factoren  in h e t spel
geweest, w aarom  V erm eulen de Tweede Sym
fonie w ederom  aan M engelberg  aanbood . O p
19 m aart 1921 voerde S chönberg  zijn C uri e-
lieder nit voor g ro o t orkest, solisten en  koor:
Hij vroeg zijn kolossale bezetting en kreeg haar gra
tis cadeau, wat vandaag nog ons land tot eer strekt
[De G roene A m sterdam m er 5-11-49], En op 5
april 1921 overleed D iepenbrock , “de  m ogelij
ke voorspraak van een persoon  m e t gezag”
[Braas p. 226],

O p 7 april 1921 schrijft hij zelfbewust aan
M engelberg: Het is mijn doel om de barrières, wel
ke ons van de rest van de wereld bijna hermetisch af
sluiten, weg te breken en ik geloof dat wij daarin
vruchtbaar zouden kunnen samenwerken. De com
ponist zal u niet teleurstellen. M ijn muziek heeft
geen enkel nadeel der ultra-modemisten. Zij is niet
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kortademig; zij is niet cerebraal; zij is niet machte
loos; zij is niet koud; zij is niet traag; zij is het te
genovergestelde van dit alles. Ik heb daarenboven in
dit werk zonder omwegen de weg gevonden, waar
naar men in Duitsland, Frankrijk, Engeland tot
dusverre te vergeefs zocht: de logische ontwikkeling
onzer kunst in de lijn der grote traditie. Het lijkt mij
haast vanzelfsprekend dat dit vroeg o f laat in Hol
land moest gebeuren, waar de voornaamste stijlen
regelmatig zijn vertegenwoordigd. Ik ben niet voor
niets tien jaren leerling geweest van het Concertge
bouworkest. Het is nu maar de vraag o f de dirigent,
die dit personifeert, bereid en genegen is dit werk
aan te nemen.

Toen er geen antwoord kwam schreef hij
een week later nogmaals, openhartig: Ik ben
uw tegenstander geweest en heb u danig dwars geze
ten. Ik meen echter dat ik steeds uw loyale tegenstan
der geweest ben [...]. Ik heb mij tegenover u verhou
den zoals gij u verhoudt tot de meesterwerken; er al
les uithalen wat erin zit. Ik ben echter voor mijn ge
weten geen enkele maal in bewondering tegenover u
tekort gekomen. Hij stelt zelfs voor het werk voor
te leggen aan een “ereraad” en heeft het vol
ste vertrouwen in de “artist” Mengelberg.

W ederom zwijgt deze. Op 21 april verzendt
Vermeulen zijn laatste brief, waarin hij aan-
kondigt aan de brieven publiciteit te geven. Ik
verzoek u dit niet te beschouwen als ultimatum of
als dreigement, want ik zou de laatste zijn om te me
nen dat men een dirigent een symfonie om andere
dan artistieke redenen ter uitvoering mag geven. Ik
publiceer deze brieven uitsluitend als bijdrage tot de
muziekgeschiedenis van deze tijd. Het valt mij niet
licht door een enkel onrechtvaardig, oneervol
machtsgebaar van u uit mijn land gebannen te wor
den, mij beschouwd te zien als een outcast.

Naar Frankrijk

De brieven werden inderdaad onder de titel
‘Bijdrage to t de muziekgeschiedenis van onze
tijd’ in De Nieuwe Kroniek van 7 mei 1921 ge
publiceerd. De pers reageerde niet. Vermeu
len trok zich in vrijwillige ballingschap in
Frankrijk terug. O p 8 augustus verhuisde het
gezin definitief.

Ook in Frankrijk wordt het niets m et even
tuele uitvoeringen van zijn symfonieën, on
danks bem oeiingen van o.a. Nadia Boulanger,
die een goede vriendin wordt. De arm oede was

bitter. De gezondheid van Anny liet te wensen
over (herfst 1922 twee m aanden aan bed ge
kluisterd door haar astma), m aar in septem ber
1922 voltooide Matthijs de Derde Symfonie.1"
In februari van 1923 begon hij aan het Strijk
trio. H et kwam in augustus gereed en werd op
gedragen aan Nadia Boulanger, die zowel op
het materiele vlak voor hem in de bres sprong
(herhaaldelijk de Nederlandse gezant in Parijs
voor financiële hulp aanschreef), als immate
rieel: Vous êtes un  bien grand musicien -dier ami- et
je marque je jo ur oü il m 'a été donné de connaitre vos
oeuvres, d ’unepierre blanche.

( )ok voor een uitvoering van de Vioolsonate
(1924/1925) zet ze zich in, doch zonder resul
taat. Financieel ging het Vermeulen in 1925
iets beter door opdrachten van Henry Pruniè-
res, die hem  o.a. een opera van Mozart liet
transcriberen voor piano en strijkorkest. Ook
kreeg hij via hem  een baan bij een rnuziek-
drukkerij, die m et een nieuw procédé werkte,
de zgn. simili-gravure, waarbij het muziek
schrift op een transparant werd aangebracht
(i.p.v. graveren op drukplaten). In het voor
jaar van 192(1 solliciteerde hij naar het corre
spondentschap aan het Soerabaiasch Han
delsblad, welke baan zijn broer Chris net aan
genom en had, doch opgaf voor een betere
baan aan het gymnasium in Haarlem. Matthijs
kon voor een honorarium  van ƒ37,- per arti
kel aan de slag en schreef onder het pseudo
niem Hugo Reynst in de kom ende veertien
jaar m eer dan duizend artikelen. Al op 27 fe
bruari 1937 schreef hij aan W outer Paap hier
over: als volumen copie van twintig lijvige romans.
Allemaal verloren tijd.

N ederland

De band met N ederland werd niet geheel ver
broken. Zomer 1927 begon Vermeulen als li
teratuurcriticus bij De Gids, het laatste artikel
stond in het januarinum m er van 1929. Om in
zijn levensonderhoud te kunnen  voorzien
schreef hij vanaf eind 1928 twee Parijse Brieven
per week voor het Soerabaiasch Handelsblad.
De keuze van onderw erp moest voor het grote
lezerspubliek ruim zijn. Ook lichtere onder
werpen kwamen aan de orde, zoals de auto-
gekte en de eerste Miss-Europa verkiezing.

In 1930 had de samenwerking m et Martinus
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Nijhoff plaats. Deze schreef voor h e t Leidse
S tuden ten  C orps in h e t kader van h e t lustrum
van de universiteit h e t toneelspel De Vliegende
Hollander." V erm eulen  kreeg de  com positie-
opd rach t. De eerste u itvoering  aan en op  de
K ager Plassen viel in h e t w ater vanwege de
overvloedige regenval. O ok was het zich be
he lp en  m et 78-toerenp la ten  van de  firm a
Roux geen  succes. De w eersom standigheden
w aren bij de  tw eede en  d e rd e  opvoering beter.

Bij de m ono loog  w eerklinkt de passacaille,
waarin een 58 m aal o p tred en d e  m elodie de eeu
wige bew eging van h e t w ater verbeeldt. Na de
oorlog zou de Passacaille et Cortege u it de to n ee l
m uziek als enige m uziek van V erm eulen af en toe
op  een  p ro g ram m a prijken. O p het H aagse Fes
tival in de Branding, van 7 t /m  18 ok tober 1997,
gewijd aan O tto  K etting ,1-w erd h e t V erm eulen-
jaar gecom pleteerd  m et de  w ere ldprem ière  van
de oorspronkelijke m uziek d o o r h e t N ederlands
B alletorkest o.l.v. A rturo  Tamayo.

Hitler/W .O. II

Toen H itler in 1933 de verkiezingen won,
wees V erm eulen in m aart (de vijftigste sterf
dag  van W agner) op de  profetische Ring d e r
N ibelungen: De grimmige Wotan treedt in 7 volle

5 . 1)e Vliegende Hollander bij het nagebouwde Stavoren op
hel eilandje tie l.aeek in de Kager Plassen (Mens en  M e
lodie  jan. 1995, p. 24).
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licht. H ij is de handhaver van verdragen en eon-
Iracten, waartegen hij gromt, welke hij tekent uit
nooddwang. Doch hij heet niet meer Wotan. H ij heet
P aulvon Hindenburg, die onwillens, evenals de va
der der Walküren, verraad pleegde aan overeenkom
sten en zijn trouw schond. Haast de Allvater ont
hult en incarneert op zijn beurt zich Siegmund [...].
Onder hoorngeschal zakt hij de Rijn af. M aar hij is
niet meer de smidsleerling. H ij is de huisschilder
A dolf Hitler.

De k om ende  ja re n  staan zijn artikelen  ge
heel in he t teken  van de politiek  en  h e t opko
m end fascisme. D oor h e t u itb reken  van de
oorlog  kwam e r een  e inde  aan  he t journalis
tieke werk voor het Soerabaiasch H andels
blad. W eer brak  een  tijd van g ro te  arm oede
aan. O ok de  V erm eulens m oesten  evacueren.
Vanal juli 1941 kregen  zij een  u itkering  van
het N ederlandse C onsulaat (tien  francs p.p.
p e r  dag). U itkom st b rach ten  ech te r geldzen
d ingen  van “les deux  bonnes lees d ’ A m ster
d am ”, T hea en Jo a n n a  D iepenbrock , m et wie
V erm eulen  sedert 1939 (u itvoering  van de
D erde Symfonie) w eer con tac t had. Zij wisten
ook a n d e ren  o n d e r  wie Bertus van Lier, Adri-
aan R oland H olst en  W outer Paap te bew egen
financieel bij te springen . De gezusters wer
den  ook  op  de hoog te  g eh o u d en  van de  ont-
staangesch iedcn is van de Sym fonieën en leef
den i t g m ee. E ind 1941 sch reef V erm eulen
dan  ook: M ijn dankbaarheid is dubbel. Wie had
dat kunnen denken toen ik op Kerstmis 1916 met
jullie te Laren voetbalde en stoeide, onder het oog
van je vader. H ij zei me die middag iets wat me al
die vervlogen tijd heeft nageklonken. “Wat ver
schrikkelijk is, zei, hij, dat is wanneer het hart zich
jong voelt, terwijl het lichaam oud wordt ”. Ik heb nu
bijna dezelfde leeftijd als hij toen.

Uitvoering Derde Symfonie (1939)

In feb ruari 1937 had  W outer Paap iu De Nieu
we Eeuw een  artikel aan  V erm eulen gewijd, dat

TVF lOe jrg. 199S 209



eindigde: Het zou veel waard zijn, wanneer wij
omtrent het symfonisch oeuvre niet langer in onkun
digheid behoeven te verkeren. Volgend jaar wordt
Matthijs Vermeulen vijftig jaar. Wellicht kan men
in dit feit een aanleiding vinden om de uitvoerings-
kansen, welke hem te zeer onthouden zijn, alsnog te
scheppen. Er bestaat tegenover Matthijs Vermeulen
in ons land een ereschuld. Op initiatief van Ma-
neto [Manifestatie Nederlandse Toonkunst]
werd op 24 mei 1939 de Derde Symfonie
(1921/1922) in Amsterdam door Van Beinum
gedirigeerd. De bejaarde Elisabeth Diepen-
brock (geb. 1867) was m et haar dochters Jo 
anna en Thea aanwezig op het concert. Thea,
pianiste en recensente bij de NRC, had eerder
Verm eulen in Louveciennes geïnterviewd,
waardoor het hernieuwde contact m et de Die-
penbrocken was ontstaan.

Paul Sanders sprak in De Tijd van “verbij
sterde indrukken” en schrijft over Vermeulens
aansluiting bij de toonkunst der vijftiende
eeuw: Die oude techniek berust op een doen samen
klinken van verschillende zelfstandige stemmen, die
hun stuwkracht in zichzelf vinden [...]. Bij zulk een
samenklank van vele vrije stemmen speelt het ak
koord geen zelfstandige rol meer en ontstaat een heel
andere instrumentale kleuring dan in de ons beken
de symfonieën. W outer Paap stelde, dat Vermeu
len bij eerder horen van het werk daaruit leer
zaam profijt had kunnen trekken: de ligging
van verscheidene instrumenten zou hem niet vol
daan hebben, vele verdubbelingen zou hij vermeden
hebben, hij zou waarschijnlijk bepaalde nuancerin
gen gemist hebben, de spanningen anders verdeeld
etc. etc. Het horen van eigen werk prikkelt bovendien
het creatief vermogen.

In de oorlog ontstonden vervolgens de Vier
de Symfonie (1940-1941) en de Vijfde (1942-
1944, prem ière 12 oktober 1949 door Van Be
inum  m et het Concertgebouworkest). Sep
tem ber 1944 werd de ram pm aand voor Ver
meulen: eerst stierf zijn vrouw, een m aand la
ter sneuvelde zoon Josquin. H et dagboek dat
Vermeulen van septem ber 1944 tot septem ber
1945 bijhield werd in 1991 uitgegeven onder
de titel Het enige hart. Eind septem ber 1945
stond al bij hem  vast dat Thea D iepenbrock
(geb. 1907) zijn echtgenote zou worden, waar
bij m eespeelde dat Anny m eerm alen geop
perd had: Het is Thea die je vrouw had moeten
worden [brief van 30-9-45 aan T hea].

Huwelijk

Op 8 augustus 1946 traden Matthijs en Thea
in het huwelijk. Roland Holst had intussen bij
de Groene A msterdammer gepolst om Ver
meulen na terugkom st in N ederland als me
dewerker aan te trekken. Nog in Frankrijk
startte Vermeulen m et een serie artikelen over
het Franse culturele leven. Met ingang van het
nieuwe seizoen begon hij aan een tienjarige
arbeid bij De Groene, tien jaar waarin hij niet
com poneerde. Ook legde hij in Frankrijk nog
de laatste hand aan zijn Princiepen der Europese
muziek, waarin centraal staat dat de Muziek van
goddelijke essens is en oorsprong.

Op 29 augustus 1946 keerde Vermeulen te
rug in Amsterdam en stortte zich na 25 jaar
weer in het muziekleven. O ude them a’s wor
den weer aangesneden, zoals uiterlijk vertoon
van dirigenten, arbeidsom standigheden van
musici en bovenal de (ondergeschikte) posi
tie van de Nederlandse com ponisten. Getrau
matiseerd als hij is door het Duitse verleden
eist hij het vertrek van Rudolf Mengelberg, als
deze op 1-10-47 de Amsterdamse prem ière
geeft van de M etam orphosen (1944/45) van
Richard Strauss. Een ouderwetse polemiek is
het gevolg.

Hij wijst op het gevaar, dat Van Beinum voor
Engeland kiest en vergelijkt hem  m et Mengel
berg, maar bereikte deze vroeger de klankcul-
tuu r van het C oncertgebouw orkest door
dwang, door een soort militaire tucht, Van Beinum
door menselijke vriendschap. Hij is niet ‘de baas’.
Hij is de ‘primus inter pares’.

Financieel ging het in 1946 slecht, het baan
tje in de bibliotheekcommissie van Donemus
werd wegbezuinigd, en net terug in Amster
dam stond er al een am btenaar van het Rijk
op de stoep van H erengracht 330 om een re
geling (renteloze aflossing in tien jaar) te tref
fen van de schulden aan het Nederlands Con
sulaat in Parijs, opgelopen tot ƒ4000,-

Einde seizoen 1947/48 vierde het Concert
gebouworkest zijn 60-jarig bestaan, (..root is
Vermeulens ontstemm ing, dat er geen enkel
Nederlands werk werd geprogram m eerd en
zelfs geen enkele Nederlandse solist uitgeno
digd. Levenslang ziet de Nederlander zich door de
voornaamste concertinstelling in Nederland ge
prijsd als uitschot, als tweederangs koopwaar.

210 I'VE 16ejrg. 1998



Positieve ontwikkelingen

Er zijn echter ook positieve ontwikkelingen.
November 1948 viel hem de Essayprijs van
Meulenhoff ten deel voor de Princiepen der Eu
ropese muziek. O p 18 januari 1949 werd een
dochter Odilia geboren (toekomstig levensge
zellin van Ton Braas), en 1949 werd het jaar
dat de Vierde en Vijfde Symfonie werd uitge
voerd.

Op 30 septem ber ging de Vierde in prem iè
re, door Flipse in Rotterdam. Escher sprak in
een voorbeschouwing van één lang ononderbro
ken verhaal in zingende energieën, dat in de tijds
duur momenten van spanning en ontspanning
kent, doch geen wezenlijke onderbrekingen. Recen
senten hadden moeite m et het werk, "onge
hoorde muziek” (Bertus van Lier, Parool),
"een baaierd, wilde heksenketel vol kokende
olie (De T ijd),Jan Mul (Volkskrant) sprak van
natuurverschijnsel. Het heeft geen zin haar met
compositieregeltjes te lijf te gaan. Vermeulen is een
visionair; de Apocalyps moet onder zijn kussen lig
gen. Een klein ha lf uur lang trekt de klanklawine
ononderbroken aan ons voorbij.

De uitvoering van de Vijfde op 12 en 13 ok
tober heeft Van Beinum nog de nodige moei
te gekost, daar hij de musici van het Concert
gebouworkest over de drem pel moest zien te
krijgen. In de wandelgangen werd gesproken
van ‘Matthijs-Passion’; veel partijen zijn inder
daad exceptioneel moeilijk, gaf Van Beinum
in een interview aan. De pers was bijna una
niem afwijzend. Vermeulen /elf liet de diri
gent weten: van het begin tot het einde voelde ik
mij aangegrepen met hetzelfde geteeld als toen hel
werk geschreven werd. '

De Vierde werd op 29 mei 1951 door het
Rotterdams Philharmonisch Orkest op een
M aneto-concert nogmaals gespeeld. In De
Groene Amsterdammer van 9 ju n i schrijft Ver
m eulen onder de titel 'F.en poging tot muzi
kale existentie', dat het aan het initiatief van
Maneto in 1939 (uitvoering van de Derde) is
te danken, dat er een vierde en vijfde symfo
nie volgde.

Aan het eind van het jaa r was er ook officië
le erkenning, de Vierde kreeg de Staatsprijs
van het Ministerie van OKW.

6. Foto Matthijs Vermeulen uit 1951.
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Van Kempen

Januari/begin februari 1951 brak de rel uit
rond Paul van Kempen. Er had zich een co
mité gevormd tegen de aanstelling als diri
gent van deze Nederlander, die zich tot Duit
ser had laten naturaliseren en in de oorlog in
Nederland Wehrmai ht-concerten had geleid.
‘Sousa-tijden’ herleefden op zondag 28 jan u 
ari 1951, de tweede uitvoering onder Van
Kempen. Het werd misschien de gedenkwaardig
ste dag in al die honderd jaar. Koor en orkest had
den hun plaatsen ingenomen, solisten en dirigent
begaven zich naar de hunne. Op het ogenblik dat
Van Kempen zijn stok hief klonk er uit de zaal ge
fluit. Twee dingen gebeurden toen gelijktijdig. Over
al in de zaal rezen rechercheurs omhoog om zich een
weg naar de ordeverstoorders te banen en op het po
dium verhieven de meeste orkestleden (62 van dr 80,
zou later blijken) zich eveneens om de ruimte te ver
laten [...]. Veertig minuten later werd het concert af-
gelast." lie t ontslag op staande voet van or
kestleden werd later teruggeschroefd. Ten on
rechte werd Vermeulen als een der aanstich
ters van de kwestie Van Van Kempen gezien.
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In elk geval heeft de affaire de scheiding van
Orkest en Gebouw (waarvoor Van Beinum ij
verde) alleen m aar bespoedigd. Vermeulen
had hierover al in 1919 geschreven. O p 28
mei 1919 stelde hij in het kader van het onbe
grijpelijke opheffen van de baan van de twee
de dirigent Cornelis, dat het in zijn ogen incom
petente Bestuur zich voortaan louter met de exploita
tie van Gebouw, Grond en Tuin moest bezighouden.
De orkestleden riep hij op hun zaken zelf te gaan re
gelen, in samenspraak met de Gemeente [Braas
p.189]. De zelfstandige stichting voor het or
kest kwam er novem ber 1952.

Zomer 1951 kreeg Vermeulen het verzoek
om een Mengelberg-biografie te schrijven. De
directeur van uitgeverij Ruys was op dit idee
gekom en na het indrukwekkende artikel ‘De
uitvaart van M engelberg’," dat Vermeulen op
31 m aart 1919 had geschreven. Vermeulen
weigerde, om dat hij vreesde niet objectief ge
noeg te kunnen schrijven. In 1960 verscheen
er van de hand van Wouter Paap een boek Wil
lem Mengelberg.

Erkenning

O p 8-2-53 werd Vermeulen 65 jaar, hetgeen
geen extra feest betekende. De AOW bestond
nog niet en dezelfde m aand kwam er weer
eens een aanm aning van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken over de terugbetaling
van de oorlogsschulden. Vermeulen schreef
terug, dat verrekening met een compositieop-
dracht hem een goede zaak leek: Ik ben de eni
ge Hollandse componist die tot dusverre geen op
dracht ontving van de Nederlandse Regering.

H et Reine Elisabeth Concours van 1953
bracht eindelijk de erkenning. H et was dat
ja a r  gewijd aan de scheppende toonkunst. De
ingezonden compositie m ocht nog niet in
prem ière zijn gegegeven. Vermeulen zond de
onuitgevoerde partituur van de Tweede Sym
fonie van 1919 1920 in. Er waren 439 inzen
dingen uit 36 landen.

Vermeulens symfonie behoorde tot de 12
partituren, die van 8-12 decem ber anoniem
werden uitgevoerd en te horen waren op de
Belgische radio. H et werk kreeg de vijfde
prijs, een geldbedrag van 50.000 frs. en de zil
veren medaille van de stad Brussel. Vermeu
len wist de tijd van uitzending niet, nu had hij

de ‘Prélude a la Nouvelle journée’ nog niet
gehoord. De eerste prijs ging naar de Pool Mi-
chal Spisak, de tweede naar de Fransman Jean
Michel Defay. De N ederlander Luctor Ponse
kreeg de tiende.

Van de prijs kocht Vermeulen direct een ra
dio, waarvoor hij de uitvoering van de Passaca-
iltc et Cortege door Van Beinum in Engeland in
februari 1954 volgde. Op 5 m aart en 4 mei
1955 hoorde hij op de radio de uitvoering van
de orkestversie van La Veille door Joanna Die-
penbrock. Het jaar 1955 stond overigens vol
ledig in het teken van Vermeulens strijd (arti
kelen en redevoering in De Beurs van Berla-
ge) tegen de atoombewapening.

In februari 1956 vond de prem ière van de
Passaat Me et Cortege in Amsterdam plaats en de
Tweede werd voor uitvoering op het Holland
Festival genom ineerd. De voorrepetities wa
ren door H enri Arends gedaan. Na de ge
slaagde u itvoeringen on d er Van Beinum
schreef Arends aan Vermeulen: Deze symfonie
stempelt u tot een der allergrootste creatieve toonkun
stenaars, welke ons land heeft voortgebracht en
daarom vind ik dal onze generatie er recht op heeft
al uw welken uitgevoerd te horen. Tijdens het Hol
land Festival 1997 was het eindelijk zo ver.

Naar Laren

Intussen hing de Vermeulens in de zomer van
1956 een ram p boven het hoofd, omdat He
rengracht 330 door een projectmakelaar was
opgekocht en onbew oonbaar verklaard. Het
pand diende verlaten te worden. Het woon
probleem werd opgelost door voor het land
huisje in Laren te kiezen. H et opzeggen van
de baan bij De Groene werd vergemakkelijkt
door de toekenning van een jaarlijks eregeld
van het Ministerie van OKW, groot ƒ2000,-.
Juist op de dag van de verhuizing (1 novem
ber 1956) kwam ook de subsidie van het Prins
Bernhard Fonds b innen voor het com pone
ren van een nieuwe symfonie. Een spaarbank
boekje m et tweeduizend gulden van architect
Jan van der Linden, die financieel eerder bij
gesprongen had en bij de verbouwing aan de
H erengracht kleuradviezen voo rde inrichting
gegeven had, maakte een einde aan de finan
ciële zorgen.

Van Beinum kwam in februari 1957 naar La-
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7. Het landhuisje (Drift 75 ;  in beginjaren 19HO.

ren  om  te p ra ten  over de  Passacaille d ie hij in
he t kader van zijn zilveren jubileum  als d iri
gent bij het C oncertgebouw orkest in m aart
wilde u itro eren . De uitvoering  is nog  steeds te
belu isteren  op  de p laten  die D onem us van het
gehele  oeuvre m aakte. De herfst van 1957
stond  verder in be t teken  van de b u nde ling
van een aan ta l artikelen  voor uitgever B ert
Bakker. H et O oievaartje 74 kwam voorjaar
1958 uit o n d e r  de  titel De muziek, dal -wander.
De ondertite l luidde: een  keuze uit h e rin n e 
r in g en ’. De artikelen  u it De Groene zijn jam m er
genoeg  n iet van een  datum  voorzien.

70jaa r

V erm eulens zeventigste verjaardag (8-2-58)
ging n ie t o n gem erk t voorbij. E r verschenen
diverse interviews. Vestdijk, in 1957 de opvol
ger van V erm eulen in De Groene, schreef: In  te
ller polyfonie, ook bij Vermeulen, heetten de verschil
lende stemmen zelfstandig te zijn; wal intussen niet
verhindert, dat zij “naar elkaar luisteren”, en daar-

S. Omslag I)e Muziek, dut wonder (19ÖS), met het motto
“alle Mens/hen -werden Brüder".
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door een en ander van hun zelfstandigheid moeten
inboeten maar niet ten koste van de waarde
van de melodie. Hoofdmelodie o f nevenmelodie, om
het even; het moeten altijd Melodieën zijn, waarde-
volk, onherhaalbare, schone en expressive gestalten.
Bij mijn weten is deze theoretische eis, waaruit de eis
van originaliteit vanzelf voortvloeit, nooit eerder in
de toch zo sterk tot het polyfone neigende moderne
muziek gesteld, en zeker niet met zoveel overtuigings
kracht. Ook Vestdijk wijst op de noodzaak van
regelmatige uitvoeringen van zijn symfonieën.

April 1958 werd hem  eindelijk het restant
van de schulden aan de Staat der N ederlan
den kwijtgescholden. Vanwege een aandoe
ning aan de handen was er stagnatie in de tot
standkom ing van de Zesde Symfonie geko
men, m aar eind januari 1959 kon Vermeulen
het netschrift bij Donemus inleveren, om dat
het werk genom ineerd stond om op het Hol
land Festival 1959 uitgevoerd te worden. Ver-
meulens prom otor Van Beinum stierf echter
op 13 april, de uitvoering ging niet door.

De liederen-opdracht van OKW, een groot
lied voor bariton en piano, Prélude des origines
op tekst van Georges Ribemont, werd eind ok
tober 1959 voltooid.

De Zesde

Voor het eerst klonk een werk van Vermeulen
kort na voltooiing. Paul H upperts verzorgde
op 25 en 26 novem ber 1959 de uitvoering van
de Zesde in U trecht en op 15 decem ber in
Amsterdam. In de toelichting op het werk
schreef Vermeulen: Zij heeft hetzelfde doel dat
alle kunstenaars van a lk  voorgaande eeuwen zich
stelden: het geheime vuur te wekken en aan te wak
keren, k  feu  sacré, de goddelijke vonk die in ieder
mens aanwezig is. Volgens Vermeulen klonk hel
negenstemmige slot met een doorzichtigheid, een
glans, een zwaarteloosheid, waartegen niets viel in
te brengen. Vooral een brief van een jeugdige
bewonderaar, de avant-garde componist Rob
du Bois, deed hem deugd: A lk  middelmatigen
die Nederland als componist viert, en dat zijn er
vele, instrumenteren chaotischer, breiiger in hun
meest heldere, dan u in uw meest polymelodische mo
menten. Een brief van ja n  van der Linden
hield nog een extra verrassing in. Hij zegde
een toelage van ƒ50,- per m aand toe voor de
tijd van twee jaar. De uitzending voor de KRO-

radio was op 3 januari 1960. Vermeulen licht
te zijn polymelodie als volgt toe: M ijn polymelo
dische schrijfwijze, welke men gewoonlijk onontwar
baar noemt, moet niet analytisch gehoord worden,
stem voor stem, maar synthetisch, als gemeenschap
van stemmen. Ook een polymelodisch stuk van
Obrecht, Josquin des Prés en Palestrina is onontwar
baar, tenzij men het van buiten kent, en dood-ver-
moeiend, als men probeert daar stem voor stem te
volgen,

Goed nieuws was, dat ook het Concertge
bouworkest de Zesde in mei I960 zou spelen.
Verder werd het werk uit zes Nederlandse in
zendingen genom ineerd voor de Muziekda
gen in Keulen. De uitvoering daar maakte in
druk, vooral op jongere vakgenoten. Zo riep
Karlheinz Stockhausen uit: Diesel Hollander, da
ist doch unendlich viel vitakr, kraftvoller als das
Knochentrockene Zeug von Stravinsky.

Ook financieel had het succes in Keulen ge
volgen. Het Cultuurfonds Buma kende Ver
meulen een stipendium  van drieduizend gul
den p.j. loc, en OKW honoreerde de Zesde
Symfonie m e t./1000,-

In juni 1961 voltooide Vermeulen het Strijk
kwartet (prem ière decem ber 196315). Daarna
begon hij aan een drietal liederen, Trois chants
d'’amour voor mezzo-sopraan, die pas in sep
tem ber 1962 afgerond werden.

Roland Holst stuurde hem  in november
1962 zijn nieuwe bundel Onder koude wolken,
met op de titelpagina: Voor Thijs, die model
stond voor ‘Tweegesprek I I I ’. H et gedicht begint:

E en ste rk  o u d  m an,
zijn tors een  stam ,
zijn b lo ed  hars -
n o g  even dwars
als ja ren  h e r  —
d a a r  zit ik w eer
tegenover hem ,
stem  tegen  stem ,
kortaf , en  vaak
in tegensp raak
over de  m ens
aan  de  verste grens.

75jaar

T.g.v. Vermculens vijfenzeventigste verjaardag
organiseerde M aarten Bon op 11 februari
1963 een jubileumconcert. Zelf nam hij met
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zijn vrouwJeannelotte Herzberger de Vioolso-
nate (1925) voor zijn rekening. René van Ast
en Reinbert de Leeuw speelden de Eerste Cel
losonate (1918), terwijl de zangeres Martha
van Kerkhoff met H erm an l'h lh o rn  aan de
vleugel een aantal liederen vertolkte. De pre
mière van de ('kants d ’amour had weliswaar
nog niet voldoende inbond, maar de foto’s
van de receptie na afloop in het Stedelijk Mu
seum laten een stralende Vermeulen zien.
Eind april werden hem de versierselen van
Ridder in de O rde van O ranje Nassau door de
burgem eester van Laren opgespeld.

Maar het werd weer eens tijd dat er een sym
fonie uitgevoerd werd. Vermeulen zelf schreef
de d irecteur van het Concertgebouw, Piet
Heuwekemeijer, daarover aan. Zijn voorkeur
ging uit naar de Eerste: Zo zit ik sinds meer dan
veertig jaren met een zeer onvolledig, gebrekkig en
dubieus klankbeeld van die Eerste Symfonie in
mijn herinnering. Gevoegd bij de 19 jaren wachten
op het horen van mijn Derde, de 33 jaren wachten
op mijn Tweede is dat lang, onzegbaar lang en
moeilijk, misschien alleen te vergelijken met celstraf.
[...]. De laatste maanden begin ik mij a f te vragen
of het mij ooit vergund zal worden mijn Eerste
Symfonie te horen in haar integrale gedaante, al
vorens ik mijn eeuwigheid inga. Want de avond,
komt voor mij in ‘t zicht.

De wens ging ruim een jaar later in vervul
ling. Haitink voerde op 5 mei 1964 in het ka
der van de Nederlandse Muziekdagen de Eer
ste uil. In de bedankbrief aan Haitink schrijft
Vermeulen: Ik ben blij die symfonie gemaakt te
hebben zoals zij is. Maar ik ben nog gelukkiger haar
loon en ondertoon identiek herkend te zien door u,
en identiek, spontaan en onbevangen te hebben zien
herleven door u. O tto Ketting schreef in Els-
eviers Weekblad: Dat er wel enig bezwaren tegen
deze super-exuberante muziek zijn in te brengen wil
ik graag geloven, maar die vallen voor mij weg te
gen de allure van deze met visionaire drang geladen
figuur.

Zware zorgen

Vanaf 1965 ontving Vermeulen van OKW een
bijzonder eregeld van vijfduizend gulden per
ja a r  als blijk van waardering voor de zeer bijzondere
bijdragen aan het Nederlandse muziekleven. H ier
mee waren de zware zorgen voorgoed voorbij

(lu i ouderdom spensioen was in maart 1957
begonnen met 117 gulden per m aand).

Andere zware zorgen dienden zich in dit
jaar echter aan, de “barre ziekte”, zoals Ver
meulen ze lfde  kanker noem de. Hij weigerde
een dokter te raadplegen, en werkte door aan
de Zevende Symfonie, die op 25 juni 1965 vol
tooid werd. Dochter Odilia zette die dag de
begin- en einddatum  achter de dubbele einds
treep in de partituur. In septem ber begonnen
de bestralingen in het Antonie van Leeuwen-
hoek-ziekenhuis. Zijn ziekte stoïcijns dragend
vervaardigde hij voor Sonorum Speculum, het
orgaan van Donemus, een toelichting bij de
symfonie. De partituur voor de dirigent kreeg
de volgende opdracht mee: Voor Bernard Hai
tink, wiens beeltenis mij dikwijls voor het innerlijk
oog stond terwijl deze muziek gecomponeerd werd.
Moge zij hern bevallen. Met warme bewondering.
MalIhijs Vermeulen 16 dec. 1966.

‘De Vijf’

H et jaa r 1966 stond in het teken van de Open
brief, die vijf Nederlandse com ponisten, Louis
Andriessen, Reinbert de Leeuw, Misja Mengel
berg, Peter Schat en Jan van Vlijmen op 16
maart in hel Algemeen Handelsblad hadden
gepubliceerd. Daarin stelden ze het program 
ma- en dirigentenbeleid van het Concertge
bouworkest aan de orde. Ze ijverden voor Bru
no M aderna als vaste dirigent voor het m oder
ne repertoire. De hele geschiedenis culmi
neerde in het geruchtm akende debat van 14
december, dat rechtstreeks uitgezonden werd
door de televisie. Een van de stellingen was,
dat er ten tijde van M engelberg m eer belang
stelling voor m oderne muziek (350 prem iè
res) was dan onder zijn opvolgers. Vermeulen
werd genoem d als voorbeeld van een com po
nist die veel te lang op uitvoering had moeten
wachten.

Aangezien er geen enkele overeenkomst
was tussen Vermeulens uitsluiting door Men
gelberg en de positie van de jonge garde van
1966 m engde Vermeulen zich in de discussie.
Nog eenmaal greep hij zijn pen, en verzamel
de alle krachten om zijn laatste artikel te
schrijven. H et kostte hem  twaalf dagen van in
spanning en uitputting. Op 16 januari 1967
verscheen zijn betoog in De Groene, in de
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vorm  van een  toespraak. Hij vangt aan  m e t de
sch ildering  van zijn eigen leven, h e t verzet te
gen  M engelberg, h e t verhaal ro n d  de  Eerste
Symfonie, de ‘Sousa’-episode, om  tenslo tte  to t
de  kern  te kom en: Waar zijn ze gebleven, die 350
partituren? Verdwenen. Wie kan mij [...] tien titels
noemen, waarop men zal vlassen terwijl men ze
leest. H ij zal lang moeten zoeken. Natuurlijk zijn we
niet achterop geraakt. M aar dat is alles. En dan
vraag ik: In welk opzicht zouden wij zijn achteruit
gegaan tijdens het bewind van Eduard van Beinum
en Bernard H aitink? [...]. Wat hebben op dit ogen
blik onze “v ijf jonge componisten” zelf beschikbaar
dat voor symfonisch orkest bestemd is? En heeft een
uwer reeds vernomen, dat een hunner werken door
Heuwekemeijer geweigerd is ? Dat zou een aardig ka
baal veroorzaakt hebben. Geeft iemand der “Vijf” er
zich wel rekenschap van, dat zelfs niet de totale pro
ductie van “actuele" muziek der v ijf continenten de
benoeming zou rechtvaardigen van een speciaal di
rigent aan een symfonisch organisme als ons orkest?
[...]. Als er een probleem is van “geavanceerde” mu
ziek, is de beste oplossing zonder twijfel deze: men
richte een Concertgebouw-sextet o f -septet op, gelijk
in de dagen van Evert Comelis [...]. Hel zou me
geen seconde verwonderen, wanneer over minder
dan vijfjaren zonneklaar zal blijken, dat “de jonge
componisten" met hun excessen, excentriciteiten,
piasserijen, clownerieën en overige humbug, hun
muziek op een dood spoor gebracht hebben vanxoaar
geen terugkeer noch andere uitweg bestaat. Neen!
Daaraan wage men niet een der prachtigste uitvin
dingen van de mens: het symfonie-orkest. Hiermede
heb ik gezegd wat mij sinds lang zwaar en na op ‘I
hart lag.

In de pers b lee f h e t stil ro n d  h e t artikel. Dit
had  m en  n ie t verw acht van een  V erm eulen
die altijd zo kritisch tegenover h e t C oncertge
bouw orkest was geweest."'

De Zevende

O p 2 april 1967 was de  p rem iè re  van de Ze
vende Symfonie. V erm eulen w eigerde n aar de
radio  te lu isteren , hij h o o rd e  h e t stuk im m ers
‘innerlijk ’. T h ea  n o tee rd e  over h e t slot: Inzet
contrabassen werkelijk slotlied van meeslepend ka
rakter. R oland H olst be lde  op  en vertelde d a t
hij h e t e ind  als groots had  ervaren . Toen T hea
d it voor M atthijs opschreef, zei hij: Ik had dat
slot wel graag willen horen. Eén akkoord waarop ik

meer dan een week gewerkt heb. Zou het naar mijn
zin zijn ?

H et artikel van E rnst V erm eulen (in 1963
de opvolger van Vestdijk bij De G ro en e), luid
de: ‘De lo n t voor de  zevende m aal o n ts to k en ’.
K etting te le foneerde  na de tw eede u itvoering
van 9 april: Een fi jn  stuk. Ik ben al jarenlang een
fan van uw man. H ierop  reageerde  V erm eulen
ironisch: ‘Ik w ord nog  C hef d ’Ecole!’ O p de
vooravond  van de  A m erika-tou rnee  kwam
H aitink  hem  nog  de h an d  schudden . O nver
staanbaar prevelde V erm eulen  -  m aar T hea
kon h e t he rh a len  : “G oeie reis, d ank  je wel,
m erci, m erci, m erc i”.

In m ei viel hem  nog  de Bavle-prijs voor m u
ziekkritiek ten  deel. OKW kende hem  een
prijs van v ierdu izend  gu lden  toe voor de Ze
vende. E r w erd een  b a n d re c o rd e r aangeschaft
om  de opnam e van de Zevende te belu isteren .

O p 26 juli 1967 s tie rf  V erm eulen. O ver de
begrafenis sch reef T hea  in h aa r dagboek: Op
het Larense kerkhof liepen wij, in het prachtige weer,
dat lange open stuk achter de baar [...]. Het neerla
ten veen de kist ging met touwen. Dat was heel goed.
Het berkje stond er liefelijk. Toen moesten wij naar
huis. En hij ligt daar alleen.

Epiloog

H aitink  d irigeerde  tijdens h e t eerste  ab o n n e
m en tsconcert van he t nieuw e seizoen, op  22
ok to b er 1967, V erm eulens laatste com positie
nogm aals. H ierna  is h e t n ie t stil gebleven.
Vooral h e t R esidentieorkest zorgde voor een
V erm ettlen-hausse, d o o r de  Tweede, V ierde
en Vijfde Symfonie op  het p rog ram m a te zet
ten. De laatste twee w erken kregen  zodoende
ook een  plaats in h e t pro ject 400 jaar Neder
landse Muziek.

H et belangrijkste in itia tief van de  in 1980
opgerich te  V erm eulenstich ting  was de  realisa
tie van het volledige oeuvre van V erm eulen  op
de plaat, in 1994 gevolgd d o o r de cd-versie.

C hristian van (let M eulen, b ro e r van Mat
thijs, pub liceerde  in 1982 al een  biografie
Matthijs Vermeulen -  zijn leven, zijn muziek, zijn
proza. H e t dagboek  1944/1945 w erd in 1991
uitgegeven en de brieven aan  T h ea  (m ei 1945
tot aan  h e t huwelijk) w erden  in 1995 d o o r
d o ch te r O dilia bezorgd  en  van in leid ing  voor
zien.

216 'I'VE Kvjrg. toost



N o ten

9. Portret Matthijs Vermeiden door Ronald Blommestijn.
Uit: 25 jaar Amsterdamse Kunstprijzen 1972-1996,
/;. 99.

T enslotte was er h e t V erm eulen jaar 1997,
w aarin Braas' opus m agnum , de biografie en
dissertatie, verscheen en het hele  oeuvre van
V erm eulen op  het H olland  Festival u itgevoerd
w erd als ee rb e to o n  aan een oeuvre dat sinds zijn
bestaan is verwaarloosd. H e t R adio F ilharm o
nisch O rkest besloot h e t V erm eu lenpro jec t op
30 juni m et De. Vijfde, d o o r  E rnst V erm eulen
gekarak tiseerd  als de meest verpletterend lange
van de zeven, de enige in drie delen, tevens de meest
zorgvuldig get (instrueerde, maar ook de meest veel
eisende en daarmee voor de orkstmusici de meest pro
blematische -  in één woord een symfonie als een tita
nengevecht. E rnst V erm eulens recensie in de
NRC kreeg  als kop m ee ‘V erm eulens naam
verd ien t plaats in C oncertgebouw ’. Hij e in 
digt: Vermeulens naam hoort er ingelijst op de bal
kons. Mijn voorstel zou zijn: vervang de naam van
Contelis Dopper, een componist die alleen hij de
gratie, van Mengelberg zijn kansen kreeg, door die
van Vermeiden. Daarmee kan tevens een punt gezel
achter een onverkwikkelijke affaire uit het verleden,
waar Vermeulens carrière werd gedwarsboomd door
Mengelberg, die Vermeulen aanried het vak te leren
bijzijn assistent, ene Dopper...'1

M atthijs V erm eulen leeft voort in de jaar
lijks d o o r de G em een te  A m sterdam  u itgereik
te ‘M atthijs V erm eulen-prijs, |s

1. Mens en Melodiejuli/augustus 1997 [red.] p. 351.
2. Hartsuiker in het voorwoord van Matthijs Vermeulen,

De stem van levenden [1981 ].
3. De titel is ontleend aan “het geweld van zijn verlangen”

waarmee hij de Vijfde Symfonie (voltooid op 9-1-1944)
tot stand wist te brengen: gedreven door een macht waar
van  ik niet weel dan dat ze m ij drijft heb ik elke dag gestreefd
met a l mijn vermogens naar enkele minuten van enthousias
me, inzicht en volheid [...]. Ik heb ze elke dag verkregen, door
het geweld van mijn verlangen, zou ik mogen zeggen met de
Prometheus van Homerus [lees: Aeschylus]. Zie Braas p.
9 en p. 530 /  531 (waar Vermeulen ook zijn composito
risch uitgangspunt van de polymelodiek formuleert: ie
dere speler dient zijn persoonlijke visie uit te drukken, zoals hij
dat doen zou in een ideale maatschappij. Er staat niemand bo
ven hem, niemand onder hem. H ij verschilt van zijn nabuur
alleen in  timbre en in kleur. Allen werken mee in dezelfde lijn
naar hetzelfde doel, maar allen werken mee volgens hun eigen
ste na tu u r).

4. Vermeulen, De muziek dat wonder, p. 132, artikel ‘De tuin
van het Concertgebouw’.

5. Artikel herdrukt in De stem van levenden p. 70 vlgg.
6. Braas 66/67, brief aan Thea Diepenbrock 2-6-42.
7. Rond 1920 verdiende Mengelberg al bijna het veertig-

voudige van het salaris van de gemiddelde orkestmusi-
cus. Zie Samama, Zeventig jaar Nederlandse muziek
p.79 /  80: concertmeester ƒ650,— per maand, de eerste
fagottist ƒ320,- en de laagst betaalde musicus ruim
honderd vijftig gulden minder. Mengelberg ontving
tussen de vijfhonderd en duizend gulden per concert.

Zie ook De Mythe van de M aëstroxan Norman I.ebrecht
[Gottmer 1992], over de geldzucht van de grote diri
genten. Zijn passage over Mengelberg eindigt: Zijn be
hoefte zich als Mahler te presenteren en een halve eeuw lang een
dictatuur over de muziek van Nederland u it te oefenen, wijst
op een diepliggende persoonlijke onzekerheid die echter voor
musici, politici en het publiek onverbiddelijk verborgen werd ge
houden.

8. De ‘Sousa’-vermelding door G.K.. Krop, Concertgebouwor
kest in diam ant 1888-1948 [Amsterdam 1949] werkt op
de lachspieren: N a de uitvoering van een orkestwerk van
Comelis Dopper onder diens leiding uitte een muziekverslagge-
ver; wiens spontaneïteit op dat moment zijn welversneden pen
verloochende, van zijn plaats van het balkon met luide stem
zijn voorbarige kritiek in de exclamatie: ‘Leve Sousa’. I Iistorie
en kroniek van het Concertgebouw deel I, p. 135 -  139,
is uitgebreider. Braas’ hoofdstuk 12 beslaat de pagina’s
155-171.

Sousa is het pseudoniem van John Philip Ochs (oor
spronkelijk van Duits-Portugese afkomst). Op en top
Amerikaan noemde hij zich, enigszins Portugees klin
kend, Sousa d.i. Super omnia USA [de VS boven alles],
aldus Fred Brouwers in Brouwerijen, M uzikaal dagboek,
Antwerpen /  Baarn 1993, p. 19. De Radio-encyclopaedie
van J.J.L. van Zuylen [Amsterdam, 1949, 2e druk] ver
meldt dat, toen hij naar Amerika ging, op zijn bagage-
kist de letters S.O.U.S.A. stonden, afkorting van Sieg
fried Ochs United States America.

9. H.J. den Hertog in De Amsterdammer xan 30-11-18. Deze
was lid van de gemeenteraad en als leider van het jon
genskoor, dat ook optrad hij het Concertgebouworkest
in bv. de Derde Symfonie van Mahler en de jaarlijkse
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Matthaus Passion, bevriend met Dopper en Mengel-
berg.

10. Pierre Monteux, dé dirigent van moderne muziek (o.a.
première van de San e van Strawinsky) schreef hem op
21 juni 1929 over de Derde: Hoewel ik geen definitief oor
deel kan geven over een zo gecompliceerd werk zonder het te ho
ren, na hel alleen gelezen te hebben, schijnt het me toch dat uw
werk zodanig veelstemmig is dat het op sommige plaatsen moei
lijk moet zijn wat dan ook te onderscheiden. Het is bovendien
zo dissonerend dat ik niet geloof dat een publiek tot het eind toe
zal willen blijven luisteren [...|. M ijn eerste indruk. Het werk
is m ij niet sympathiek, het is te opeengepakt, te agressief, te dis
sonerend.

De eerste uitvoering is tien jaar later.
1 1. Als vooraankondiging van de te verschijnen biografie

vatte Braas het hoofdstuk over I)e Vliegende Hollander sa
men voor het januarinummer 1995 van Mens en Melo
die onder de titel ‘Experiment op de Kager Plassen’
(met illustraties).

12. Ketting (geb. 1935), veelzijdig componist, won al in
1957 en 1958 Gaudeamusprijzen en in 1979 o.a. de
Matthijs Vermeulenprijs voor zijn Symfonie voor saxofoons
en orkest. In 1992 kreeg hij voor zijn Derde Symfonie de
Amerikaanse Barlow-prijs. Hij schreef ook opera’s (Ilha-
ka  voor de opening van het Muziektheater in Amster
dam) en veel filmmuziek (o.a. voor Bert Haanstra). Di
rigeert veel twintigste-eeuwse muziek. Studeerde trom
pet in Den Haag en was van 1954-1961 als trompettist
verbonden aan het Residentie Orkest.

Groot bewonderaar van Vermeulen, zie: De Ongeruste
Parapluie. Notities over muziek 1970-1980, Uitgeverij Ulys
ses Den Haag 1981, p. 82-90: ‘Voorspel als naspel’.

13. Historie en kroniek van bet Concertgebouw deel 2, p.
43.

14. Het artikel werd opgenomen in De Muziek dat wonder
[Ooievaartje 74, 1958].
Nog twee citaten over Mengelberg. Op 1 mei 1948 had

hij in het kader van ‘Zestig jaren Concertgebouw’ over
Mengelberg geschreven als een unieke persoonlijkheid, een
genie. Niet slechts zijn orkest, niet slechts ons zijn toehoorders,
zijn weerloze bewonderaars, doch ook zijn lies!uur heeft hij ge
fascineerd, gehypnotiseerd door de uitzonderlijke magische in 
vloed welke hij meer onbewust nog dan bewust belichaamde, en
van zijn benoeming tot eerste dirigent a f is de historie van het
Concertgebouw onafscheidelijk vervlochten met de psychologi
sche ontwikkeling van de muzikale aanvoerder [Braas p.
598].

In de oorlog, toen Anny in Parijs de Eroica onder Men
gelberg had beluisterd, had Vermeulen gezegd: Weet je,
ik kan iemand als Mengelberg, wat ik hem ook te verwijten heb,
en in welke fouten ik hem ook zie verdwalen, nooit geheel af
vallen, en er zal altijd iets in mij gloeien wat sterk op een soort
van liefde lijkt, omdat h ij een der zeer weinigen is die onder
musici met dwang, met tirannie en ondanks hunzelf debekla-
genswaardigen, een sprankje van het heilig vu u r  heeft willen
en weten te wekken en te redden. Zelfs nog in zijn fouten van
egocentrist, en in zijn verzwakkingen van oude man hoor ik
nog met verrukking, dat hij een der uiterst weinigen is die weet
hoe het moet en die in de muziek hetzelfde vu u r zoekt dal som
migen vinden in God. En ook voor mij is muziek en God altijd
identiek geweest [Braas p. 525].

15. De première was op 15-12-1963 door het Amsterdams
Strijkkwartet op een concert van de Stichting Nieuwe
Muziek. Jeannelotte Herzberger, Rena Schollens, Hans
Dusowa en René van Ast leverden een bewonderens

waardige prestatie, al had Vermeulen graag meer lyriek ge
had. Op het programma stond ook werk van de avant-
gardisten Will Eisma, Maarten Bon en Rob du Bois. Met
laatstgenoemde onderhield Vermeulen zich na afloop.
Du Bois’ blaaskwintet bleek niets met het werk van Ver
meulen gemeen te hebben; uw muziek is een geweldige im
puls voor me geweest, maar er komt wat anders uit, merkte
Du Bois op [Braas p. 790 /  791 ].
Artikel over de Hilversummer Eisma (geb. 1929) volgt

t.z.t.
16. De Vijf zetten hun strijd tegen ‘gedateerde’ muziek de

komende jaren voort en schreven gezamenlijk -het was
de tijd van de Cuba-crisis- voor het Holland Festival
1969 de opera Reconstructie over Che Guevara. De on
vrede culmineerde tenslotte in de ‘Notenkrakersactie’
op 17-11-69 in het Concertgebouw: met toeters en bel
len onderbraken 40 ‘notenkrakers’ het concert en Hai
tink werd met een megafoon tot een openbare discus
sie uitgenodigd. De administratie van het Concertge
bouw werd zelfs bezet en in 1970 volgden vergaderin
gen in De Brakke Grond en krasnapolsky over een al
gehele herstructurering van het Nederlandse muziekle
ven.

17. Dopper ontbreekt in het Honderd Componisten Boek
[1997], Om enkele ‘Gooiers’ te noemen: ook Will Eis
ma, Jan Felderhof, Hugo Godron en Cor de Groot ont
breken; Oscar van Hemel, Anthon van de Horst,Tristan
Keuris, Tera de Marez Oyens en Klaas de Vries komen
er wel in voor.

In ‘De eene grondtoon’ nam Vermeulen vier opstellen
over Dopper op (het laatste van 19-4-18 over de Zuider-
zee-symfonie). Samama keurt Dopper nog geen ander
halve pagina waard in zijn ‘Zeventig jaar Nederlandse
muziek 1915-1985’ (p. 31-33).

Eduard Reeser brengt het in ‘Een eeuw Nederlandse
muziek 1815-1915’ tot 1 pagina.

Dopper (1870-1939) werd in 1908 aangesteld als twee
de dirigent, en had toen al veel gecomponeerd, o.a. vier ope
ra', vier symfonieën, kooiwerken en liederen, die zich in ge
aardheid en verschijningsvorm aansloten bij de muziek van
Richard Hol en voorde tijd van ontstaan dan ook bepaald niet
vooruitstrevend genoemd konden worden.

18. De prijs werd dit jaar (voor de tweede maal) toegekend
aan de Bussummer Klaas de Vries. De prijswinnaars zijn
te vinden in: Amsterdams Ronds voor de Kunsten, 25 jaar
Amsterdamse Kunstprijzen 1972-1996, p. 324-328. Tristan
Keuris kreeg de prijs in 1975, Klaas de Vries in 1980, in
1976 en 1995 werd de prijs niet uitgereikt. In 1997 ont
ving Ton de Leeuw de prijs voor de tweede maal.
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Wouter Paap, In memoriam Matthijs Vermeulen. In:
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M. [Red.].
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Spectrum 1978: p. 176-194 Matthijs Vermeulen.
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Stichting Ravenberg Arnhem 1981 in een oplage van
750 exemplaren.
KEY NOTES 15, 1982 /  I. p. 48: "Mattijs Vermeulen
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on a project of recording all of Vermeulen’s composi
tions” [red.].
Roland de Beer, [Album I + 11 | Matthijs Vermeulen
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symfonieën van Matthijs Vermeulen (1). In: Mens en Me
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Over de symfonieën (2), ld. juni 1997, p. 270-277.

-  De definitieve canonisatie? In: Mens en‘Melodie rhei 1997
[red.], bespreking van het proefschrift van Ton Braas
De symfonieën en de kamermuziek van Matthijs Vermeulen en
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-  Ton Braas, Matthijs Vermeulen. In: Het honderd compo
nisten boek, Nederlandse muziek van Albicastro tot Z.weers,
o.r.v. Pay-Uun Hitt en Jolande van der Klis, Gottmer
Haarlem 1997.
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Eens gegeven blijft gegeven
Naarders in het gedrang bij de Katentol H.A. Kos

Inleiding

Rond het m idden van de tiende eeuw schonk
graaf W ichman II van Ham aland (952-973) een
aantal goederen (waaronder Naerdincland) aan
het door hem  zelf gestichte vrouwenklooster te
Hoog-Elten.' Om deze goederen te behouden
en te exploiteren verzocht Wichman Keizer Otto
II (973-983) in 973 Elten onderzijn bescherming
te nem en en de im m uniteit te verlenen (de vrij
stelling van de koninklijke rechtspraak en be
lastingen en daarmee de beschikking daarover).
O tto II deed echter meer; hij schonk de zoge
naam de Katentol van de visserij in de gouw Sal-
land en de rivier de IJssel aan het vrouwen
klooster.-In 1241 besloot de toenmalige abdis de
tol voor altijd te verpachten aan de stad Deven
ter. ’ Twee eeuwen later ontstond een conflict tus
sen Deventer en een aantal Naarders. Zij zouden
tolvrij Katen mogen passeren. Deventer echter
wilde dat zij tol betaalden. O p welke grond kon
den de Naarders tolvrijheid claimen?

Tollen

Meestal was een tol gesitueerd in een belang
rijke handelsplaats, zoals die te Dorestad.
Naast de constante stroom van importwaren
en een afzetmogelijkheid voor de eigen pro
ducten kon m en over de aangeboden goede
ren of door te voeren waren tol heffen. De ta
rieven lagen door het hele land min of m eer
gelijk doordat de tolhuizen bij elkaar infor
m eerden en soms gewoon afkeken. Aanvanke
lijk waren alle tollen langs de Rijn en de IJssel
in het bezit van de Keizer of het rijk. Daarna
gingen ze over in kerkelijke handen en van
daar naar de steden. Ook ontstonden in de
loop van de tijd een aantal kleinere b innen
landse transito {04033) en markttollen, in het
bezit van kerkelijke instellingen of van de lo
kale aristocratie.'

De Katentol (973-1241)

H et plaatsje Katen is inmiddels verdwenen,
maar de oorspronkelijke plaats is vrij nauw
keurig bekend. Het lag aan de zuidelijke oe
ver van de IJssel, in de huidige uiterwaarden
bij het Katerveer. Een van de redenen voor
het verdwijnen van Katen was de ontwikkeling
van het naburige Zwolle tol stad.'’ De naam is
afgeleid van Kote o f Kate, dat verwijst naar klei
ne hutten, de woningen van de zogenaamde
ongewaarden of keuterboeren (kleine boeren
die niet gerechtigd waren in de marke).

De Katentol was in de Vroege Middeleeuwen
een eenvoudige tol van de visvangst in de IJssel
en Salland. In 973 werd de tol door O tto II ge
schonken aan Elten en dan wordt dit ook dui
delijk vermeld; ‘Alwat onze fiscus echtervandaarzal
kunnen verwachten zowel van de tol van de visvangst
in de go uw Salland als in de rivier de IJssel, die in de
volksmond de Katentol wordt genoemd... hebben wij ge
geven en afgestaan en weggeschonken Niet lang
daarna raakten familieleden van Wichman II ern
stig in conflict over de bezittingen van het vrou
wenklooster. In996w erdhierdoorO ttoIII (983-
1002) een einde aan gemaakt door een evenre
dige verdeling van de familiegoederen tussen de
strijdende partijen (dochter Adela versus doch
ter Luitgard), maar de Katentol bleef onverdeeld
Eltens bezit.7 Het vermoeden bestaat dat het vrou
wenklooster gedurende de elfde eeuwen het eer
ste kwart van de twaalfde een moeilijke periode
kende, getuige het feit dat abdis Irm gard het op
nieuw stichtte. In een oorkonde van Lotharius
III (keizervan 1125-1137) uit 1129 lezen we;’ Laat
het alle in Christus getrouwen bekend zijn, dat graaf
Wichman deze kerk ter ere van de zalige Vitus marte
laar heeft gesticht en dat abdis Irmgard zaliger gedachten
haar opnieuw heeft gesticht...’. De Keizer bevestig
de vervolgens aan de hand van de regeling van
996 Elten in zijn bezittingen. De Katentol is dan
nog steeds een tol van de visvangst in de gouw
Salland en de rivier de IJssel.’*

Met de opkomst van de Zuiderzeesteden en
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l'raginenl Landkaart Gelderland en Overijssel, door P.
Kaerius, 1617. Collectie Z.uiderzeemuseutn lonkhuizen.

de hande l op  de  O ost w erd de IJssel als ver-
bindingsriv ier m et de Rijn en  het ach te rland
steeds belangrijker voor han d e la ren  u it diver
se co n tre ien  (Engelsen, Scandinaviërs en lie
den  uit de Baltische g eb ieden ). D aarnaast
ontw ikkelden de  IJsselsteden zich tot handels
steden, m et jaarm ark ten  en  an d e re  com m er
ciële activiteiten. Het g ing  naarm ate  de  tijd
vorderde al lang  n iet m eer alleen  om  de vis
vangst te Katen. De toestroom  van kooplieden
en go ed eren , zowel bu iten  (04033) als b in n en 
landse, m aakte het bij uitstek geschikt om  een
ech te  transilo-tol te w orden.

H et b eh e ren  en ad m in is tre ren  van een
drukke riviertol vergde energ ie  en m ankrach t
en een  instelling  als h e t vrouw enklooster El-
ten d eed  e r b e te r  aan  d it u it te  besteden . Eerst
aan particu lie ren  zoals een  zekere r id d e r ( mi
les) Rodolf, waarschijnlijk een  telg u it h e t
edelvrije geslacht van S inderen  en b ro e r van
een  E ltense k anunn ikes Irm gard  ((04039)
1240).1 H et is aan  hem  te d anken  dat de  stad
D eventer zijn slag kon slaan. R odolf had  al ja-

ren  geen  pach t m eer be taa ld  en  h e t is begrij
pelijk dat Elten zocht n aa r een  betrouw baar
d e r partner. B ovendien stelde de stad Deven
ter zich garan t voor de opge lopen  betalings
ach te rstand . In 1241 w erd de pach tovereen
kom st geslo ten  en  tegen  een  vaste som  van
twintig D cventerse p o n d en  en  tien  solidi werd
de K atentol overgedragen aan de stad Deven
ter, m et de bepaling  dat ind ien  de pach t n iet
w erd betaa ld  de tol d irect en geheel te rug  zou
vallen aan Elten. O pvallend is d a t de abdis
daarnaas t gecom penseerd  w erd voor de in
kom sten u it de  visvangst.1" Dit geeft aan  dat
die inkom sten n ie t te on d ersch a tten  waren.

Al ver voor 1241 w erd bepaald  d a t ‘stichtge-
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Gezicht op Kampen va n a f de overzijde van de IJssel, door L. Rohbock, I860. Collectie Zuiderzeemuseum Enkhuizen.
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nooten des stichtes van Elten ende dienstmannen
Sunte Vijts onses patroons' tolvrijheid genoten te
Katen. In een eind veertiende, begin vijftien-
de-eeuws tijnsboek van het stift werd dit ook
nog vermeld. Zo een tijnsboek had niet alleen
een adm inistratief doel, maar kende ook een
zekere rechtsgeldigheid." Elten had zijn zaak
jes goed geregeld en leverde niets in. H et be
hield de voordelen van voor 1241 en verkreeg
bovendien jaarlijks de pachtsom.

Uit de stadsrekeningen van Deventer kunnen
we de wijze van innen van de pachtsom opm a
ken. H et blijkt dat de inkomsten uit de Katen tol
in de stad zelf werden verzameld en door twee
verwaerders (toezichthouders) beheerd en ge
administreerd. Zij legden verantwoordingafaan
de cameraar (stedelijk am btenaar, belast m et het
geldelijke verkeer). Ook hadden de verwaerders
de beschikking over twee roeiboten voor het in
nen van het tolgeld. Daarnaast had m en knech
ten in dienst die eventuele wanbetalers achter
volgden. Na 1382 kwam de tol als een zelfstan
dige post in de stadsrekeningen. Bij de afreke
ning van de inkomsten werd de pachtsom reeds
in m indering gebracht, ‘boven datsij daer a f uyt-
ghegheven hebben vor diepensie tot Elten en vervol
gens betaald te E lten.12

N aerd in c lan d  en  d e  o v erd rach t van 1280

In 1280 bereikte abdis Godelinde met de Hol
landse graaf Floris V (1254-1296) overeen-
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stemming om trent bepaalde in pacht uit te
geven zaken van het N aerdincland.11 De jurist
M oorman van Kappen gaf in 1980 al de voor
zet. Hij stelde dat Elten aan Floris V alleen ge-
zagsrechten, de terra, overdroeg van het Naer
dincland. De Hollandse graven zouden dan
later op grond van hun dom einregaal" de ei
gendom  hebben geclaimd over de ongeculti
veerde gronden ." Een en ander heeft betrek
king gehad op hoe er tegen het ontstaan en
het rechtskarakter van de Gooise marke wordt
aangekeken."’ Zeker is dat Elten, los van de
gezagsrechten, een grondheerlijke17 band be
hield met het Naerdincland. Zo bestonden er
nog Naerdinclanders die in een bepaalde ver
houding stonden m et het vrouwenklooster, de
zogenaamde dienstlieden of ministerialen. De
rechtspositie van ministerialen is m eerdere
malen onderwerp van studie geweest. Niet al
leen bestaan er regionale verschillen, ook per
instelling zijn variaties in dienstbaarheid te
vinden." Het gaat te ver dat h ier te bespreken,
maar het is billijk de Naerdinclandse dienst
lieden van Elten te beschouwen als personen
die in de loop van de tijd alleen in naam een
zweem van onvrijheid in zich droegen. Daar
naast was het dienstm anschap verbonden aan
het poorterschap. Enklaar denkt dat er sprake
was van een groep onbeleende dienstlieden
en dat het zuiver om een persoonlijke band
ging. Zij waren bijvoorbeeld geen betalingen
of diensten schuldig.1'1 Of zij wel een deel van
hun nalatenschap aan Elten m oesten overdra-

TVE lóejrg. 1998



gen , zoals an d ere  d ienstlieden  van het vrou
w enklooster, is n ie t m et zekerheid  te zeggen
m aar wel waarschijnlijk.

Van de  e rk en n in g  van de pach tovereen
kom st d o o r Floris V u it 1280 bestaat een  Mid
d e lnede rlandse  kopie, op g en o m en  in h e t ee r
d e r  gen o em d e tijnsboek. Dit illustreert goed
de verhoud ingen ; het g ing  om  pach t van be
paalde zaken, in d it geval de  terra o f  de  gezags-
rech ten , en  n ie t om  de  overd rach t van de ei
gendom . E lten  adm in is treerde  de  verpach ting
van N aerd incland  o n d e r de  kop 'Dit is pacht die
men schuldich is to Ellen .2" Even voor de  kopie
staat een  toelichting; ‘Een greven van Hollant is
jaerlix schuldich der abdien van Ellen van neerder-
lant X X V  aelde scilde In die mart [te betalen  op
sin t M aarten  = 11 novem ber] daer heuet hi voer
in pacht die stat to lieerden nut den IV deepen in goy-
leint gelcghen [B laricum , H uizen, H ilversum  en
Laren; Bttssum viel o n d e r  N aarden ]. Ind ien  de
pachtsom  niet op  tijd werd betaa ld  o f  in het
ergste geval helem aal niet, dan  zou de terra Na
erd incland  d irec t en geheel te rug  vallen aan
Elten. Kerkelijke rech ten  en som m ige leenuit-
gif ten, zoals h e t m aarschalkam bt van de  h eren
van N ijenrode en  de d aaraan  verbonden  kop-
tienden , b eh o o rd en  n ie t to t de pach tovereen
komst. O ok de  d ienstm anslenen  w erden u itge
zonderd ; ‘ Voerlmeer so heuet die voornoemde Abdis-
se vylghenamen mil namen oer dienstmans die van
goeden ligghende in neerderlanl daer in sint beleent
van oer In weliken wij [Floris V] noch wise emeu
[de H ollandse graven] gheen recht hebben sul
len' d'

H et conflict tussen de Naarderse Sunte
Vijts m annen en Deventer

In 1463 ontving abdis Agnes van B ronckhorst
(1443-1475) een  klacht van enkele  N aarders.
Toen zij m e t h u n  go ed eren  de IJssel w ilden af
zakken en  voorbij de tol van Katen voeren
w erden zij d o o r  de to llenaar aangeslagen.
O m dat zij w eigerden tol te be ta len  w erden
hun  goed eren  afgenom en. Dit was in hun
ogen  een  regelrech te  beroving. Zij w aren im
m ers d ienstlieden  van het vrouw enklooster El
ten  en  h ad d en  dus h e t rech t tolvrij Katen te
passeren. Zij no em d en  zichzelf n o ta  bene
Sunte Vijts m an n en , n aar de pa troon  van El
len. De stad D eventer nam  de  klacht in be

handeling , m aar oo rd ee ld e  toch  in hu n  na
deel op  basis van een  creatieve ingeving. A an
gezien de tolvrijheid gegeven was aan  de
d ienstlieden  van O ud-N aarden  en  in de we
tenschap  dat deze in 1350 in rook  was opge
gaan (als eerste  w apenfeit van tie H oekse en
Kabeljauwse tw isten), vond de  vertegenw oor
d iger van de  stad D eventer da t de ‘n ieuw e’
N aarders geen rech t h ad d en  o p  d it privilege.
B ovendien was he t nieuw e N aarden  n ie t ge
bouw d op  de p lek van de verw oeste stad.
Hoewel D eventer tot 1463 N aarderse d ienst
lieden van Elten een  vrije d o o rgang  te Katen
had  verleend, was zijn vertegenw oord iger van
m en ing  dat h e t m aar eens afgelopen  m oest
zijn. N iet alleen  N aarden  w erd getroffen , ook
diverse an d e re  H ollandse steden  en hun  in
w oners d ie de IJssel als verb ind ing  gebru ik ten
m et de Rijn en het ach te rland . N adat veel
H ollandse koop lieden  h u n  goed eren  n iet op
de jaarm ark t van D eventer b rach ten , escaleer
de de situatie. De H ollandse g raaf d irigeerde
zijn koop lieden  eerst n aa r H arderw ijk, vervol
gens n aar Zwolle en tenslo tte  n aar Z u tphen .
A angezien Z u tphen  net als D eventer een  1 lan-
z.eslad was, on ts to n d  e r  een conflict; op de
H anzedag  beklaagden  de  D even tenaren  zich
over het o p tred en  van Z u tphen  en d re igden
zelfs m et o o rlo g .'1 V oor de zekerheid  blok
keerde D eventer voor even de doorvaart over
de IJssel.21 W aarschijnlijk twijfelden de Deven
tenaren  niet aan de  rech tm atigheid  van het
tolprivilege van de N aarders, m aar was het
een politieke zet in de strijd m et H olland . Ge
d u ren d e  de vijftiende eeuw  stond  H olland op
gespannen  voet m et de  H anze in zijn geheel
en D eventer in het bijzonder. De A m sterdam 
se O ostzeehandel had  een gro te  v lucht geno 
m en en  de stad ontw ikkelde zich tot een  be
langrijke stapelm arkt. In com binatie  m et de
ontw ikkeling van W estFriese en Zeeuwse ste
den  kende de H anze nieuw e en  geduch te
con cu rren ten . B ovendien vertrok de haring
van de O ostzee naar de  N oordzee om dat he t
zou tgehalte  veranderde . De H ollanders wer
den  de leiders in de h arin g h an d e l en  dat
b rach t h en  gro te  voorspoed. U iteindelijk  sloe
gen de H ollanders de  jaarm ark ten  langs de
IJssel helem aal over en  trokken  n aar Danzig
en an d ere  O ost-Europese steden.

E lten en  de aangeslagen N aarders lieten  he t
er ech te r niet bij zitten en zochten  hun  heil ho-
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gerop. In 1490 greep Rooms Koning Maximili-
aan (keizer van 1493-1519) in en hij beval de
eerste deurw aarder van het H of van Holland
de stad Deventer te gelasten de poorters van
Naarden tolvrij langs Katen te laten varen. In
de aanhef van de optekening is dat m eteen
duidelijk; ‘Privilegie, dat de Naarders geen tol en be
hoeven te geven op den hel, genaamt de Catetol, van
geenderhande goederen Interessant is dat gere
fereerd werd aan het feit dat Elten ‘Naarden
ende ‘t land van Goyland, daar sij inne gelegen is
in handen heeft gehad en dat er ooit een spe
ciaal keizerlijk privilege was uitgevaardigd

waarin gesteld werd, dat ‘den poorteren onser
voois, stede van Naarden voor hen ende heure nako
melingen bevrijd ende vrijhayd gegeven omme met
/mere schepen, goeden, waren ende coopmanschap-
pen vrij te mogen varen ende raysen voorbij de voois,
tol van Katentol, sonder enig tolrecht te betalen...'d"
We zien hier duidelijk dat de tolvrijheid aan
het poorterschap was verbonden. Enklaar
denkt dat de eerste poorters van Naarden
dienstlieden van Elten waren en dat zijn geble
ven, toen hun woonplaats in de veertiende
eeuw stadsrechten kreeg. Hij ziet hier een si
tuatie analoog aan die in sommige bisschops-
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steden , w aar de kern  van de stadsbevolking ge
vorm d w erd d o o r m in isteria len  die la te r bij
d ro eg en  aan  de vorm ing van de burgerij.-7

O ndanks h e t in w oord en gesehrift gegeven
bevel van een  hoog  gerech tshof om  de  N aar
dere tolvrij langs Raten te laten passeren, trok
D eventer zich e r niets van aan. D aar was al re
kening m ee g ehouden . Ind ien  D eventer n iet
zou overgaan to t h e t verlenen  van tolvrijheid
en bovendien  van restitu tie  van de  afgenom en
goed eren  aan de  N aardere, dan  zou de zaak
voorkom en bij de  G rote Raad van M echelen.
N og geen d r ie ja a r  la ter geb eu rd e  d a t ook  en
het vonnis werd bevestigd.-' H oe h e t afliep is
n iet duidelijk. De b ro n n en  zwijgen, m aar de
to en em en d e  concu rren tiestrijd  tussen H ol
land  en  D eventer /a l n iet heb b en  b ijgedragen
aan een  voor de N aardere gunstige regeling.

Tot slot

De h ie r b eh an d e ld e  pach tovereenkom sten
geven aan  dat h e t 'E ltense ' tussen V echt en
Kern een  du idelijke s ignatuur droeg , ook na
1280. Zowel hij de overd rach t van de K atentol
als de  gezagsrechten  van N aerd incland  werd
een  clausule o pgenom en , dat ind ien  de pach t
n ie t zou w orden  betaa ld  het in pach t uitgege-
vene d irect en  geheel te rug  zou vallen aan El
len. Dit was niet zo m aar een  loze bepaling ,
in tegendeel. H et gaf aan  d a t de  zaken n iet
verkocht w erden en een  zekere E ltense in
vloed b leef bestaan.

De N aardere die k laagden te Kalen ded en
dat op basis van he t d ienstm anschap  van El
len. De d aaraan  verbonden  privileges bleven
bestaan, ondanks een verpachting . D eventer
beschouw de de N aardere ech te r als afgezan
ten  u it H olland , w aarm ee h e t de vijftiende
eeuw  v o o rtd u ren d  in de clinch lag. H et aan
slaan van de N aardere te R aten m oet dan  ook
m eer in h e t politieke licht gezien w orden. De
N aardere h ad d en  d aar geen  boodschap  aan
en b rach ten  hu n  grieven voor het gerech t.
Eens gegeven blijft gegeven!

De Eltense periode  van N aerd inc land  o f
G ooiland is onderb e lich t en leen t zich voor
verder onderzoek . In de  h istoriografie van het
Gooi w ord t te veel de n ad ru k  gelegd op de
H ollandse periode , die in 1280 begint. In 
dach tig  h e t bovenstaande is h e t noodzakelijk

de rech tsverhoud ingen  in die H ollandse pe
riode opnieuw  te in te rp re te ren . H et blijkt dat
Ellen bepaalde zaken b e tre ffende  h e t N aer
d inc land  n iet uit h an d en  gaf en  s terker nog,
geen  enkele  aan le id ing  d aartoe  zag. Hoewel
de H o llan d se  graven  h u n  so ev e re in ite it
trach tten  uit te bouw en en  zich op  basis van
regalia a lle rhande  rech ten  toeë igenden , hiel
d en  de  inw oners van N aerd incland  vast aan
‘o u d e ’ E ltense rech ten , n e t als E lten zelf. Er is
op  d it gebied  nog  veel te doen  (vooral wat be
treft de  in te rp re ta tie  van b eg rippen  als eigen
dom , e igenaar, o n d e rd a a n , h ee rsch ap p ij,
d ienstm an  en d ien s tlen en  etc.).
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Activiteiten van de Stichting
Tussen Vecht en Eem

H isto risch e  M arkt: G ro o tm o ed e rs  tijd  in
N aa rd en

TVE k en t inm iddels een  lange traditie  in het
o rgan iseren  van een  jaarlijkse O p en  Dag in
één  van de d o rp en  en  steden  tussen de  V echt
en  de  Eem. In 1999 zal deze gew oonte o n d e r
broken  w orden  d o o r in plaats van zo’n O pen
Dag te o rgan iseren , sam en te w erken m et de
S tich ting  R eg ionale  G e sch ied b eo e fen in g
N oord-H olland  en  de S tichting Stichtse Ge
schiedenis bij de  o rganisatie van een  H istori
sche M arkt. De “O pen  D ag” van Tussen V echt
en Eem zal een  o n d erd ee l zijn van deze
m arkt. O p 19 juni zal het in en  om  de  G rote
Kerk van N aarden  gonzen  van de activiteiten.
Enerzijds krijgen alle locale historische krin
gen van N oord-H olland  en  U trech t een  uitste
kende ge legenheid  om  zich te p resen te ren
aan h e t g ro te  publiek, m aar ook om  kennis te
nem en  van eikaars op ere ren . A nderzijds zul
len vele activiteiten de bezoekers van N aarden
te rug  b ren g en  naar g roo tm oeders tijd, zeg
m aar de jaren  tussen 1880 en  1950.

O p 28 ok tober vergaderde h e t A lgem een
B estuur van TVE in het G oois M useum  in Hil
versum. De vertegenw oordigers van vele aan
geslo ten  k ringen  lu isterden  m et instem m ing
naar de  p lan n en  die w erden ontvouw en d o o r
Katja Bossaers, F red  Vogelzang en Biet T im 
mer. De eerste twee zijn consu len ten  van re-
spectivelijk de  S tichting  R egionale G eschied
beoefen ing  N oord-H olland  en  de S tichting
S tich tse  G esch ieden is  en  o rg a n ise re n  d it
g rootschalig  project. E e rd e r d ed en  zij ervaring
op  bij de o rganisatie van een zelfde m ark t in
Alkmaar. P iet T im m er zal nam ens TVE con tac t
o n d e rh o u d en  m et bovenstaande S tichtingen
en overleggen m et vertegenw oordigers van de
kringen  van TVE over h u n  bijdrage.

V oor de bij TVE aangeslo ten  verenigingen
en instellingen b ied t de m anifestatie bijzon
d ere  m ogelijkheden  om  de  eigen activiteiten
en  publicaties o n d e r de aan d ach t te b rengen

van een  g roo t publiek. In de G ro te  Kerk zal
voor ieder van hen  een  kraam  beschikbaar
zijn. TVE hoopt bovendien d a t de kringen
ook o n d erlin g  kennis zullen m aken en infor
m atie zullen uitwisselen. Een speciale uitgave
van ons tijdschrift d ien t als een  soort catalo
gus voor deze dag. Iedere  kring  krijgt de  gele
genhe id  over de  eigen  veren ig ing  te schrijven.
De redactie , die graag s tru c tu u r in de infor
m atie b reng t, zal h iervoor aanw ijzingen ge
ven. U ite raard  zullen alle abonnees d it num 
m er on tvangen , m aar ook  an d e re  belangstel
lenden  k u n n en  te z ijner tijd een  exem plaar
kopen  bij de diverse boekwinkels.

In de  o ch ten d  zal een  o p to ch t van o ld
tim ers en historische fietsen de aan d ach t trek
ken voor deze b ijzondere dag die ons terug
b ren g t n aa r “g roo tm oeders tijd". Er zal een
m odeshow  van o u d e  k led e rd rach ten  en  speci
aal ook  van oude  h o ed en  zijn. K inderen  kun
nen  m eedoen  aan oud-hollandse spelen  of
d ee ln em en  aan een  speurtoch t, w aarvoor ze
u itgerust zullen w orden  m et een  speciaal toe
gerust rugzakje van de  W V . De m usea laten
zich ook niet onbetu igd : e r  zijn aangepaste
ten toonste llingen , film pjes u it he t streekar
ch ie f k u n n en  vertoond  w orden, terwijl h e t
C om enius M useum  een  opvoering  van een
oud-hollandse schoolklas zal b rengen .

T ijdens de  bestuursvergadering  w erden  nog
verschillende an d ere  ideeën  ingebrach t. De
voorbere id ingsgroep  o n d e r  le id ing  van Piet
T im m er staat zeker o p en  voor deze en  nog  ko
m ende  suggesties.

N aarden  zal na de  h istorische m arkt n iet ja
ren  hoeven te w achten  voordat h e t opnieuw
in het m id d e lp u n t van de  h istorische belang
stelling zal staan. Im m ers, in he t ja a r  2000 be
staat deze stad 650 jaar. TVE zal h aar O pen
D ag 2000 in de o u d e  vesting h o u d e n  en  zal zo
een  eigen  bijd rage leveren.

We zien u allen graag. V olgend jaar én  het
jaar e rn a  in N aarden!

P eter Korver
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Sierkunst in h e t G ooi ro n d  1900, m eubels en
beelden  van Kobus de  G raaff

A an h e t begin  van deze eeuw  on tstaa t in te rn a 
tionaal een  g roep  kunstenaars die willen afre
ken en  m et de in hu n  ogen sm akeloze en d ruk
versierde kunst u it de  n eg en tien d e  eeuw. In
N ederland  is deze strom ing  wel bek en d  als de
‘N ieuwe T ijd ’. V ersieringen zijn to t h e t u ite r
ste b ep e rk t en  de  beeldhouw kunst w ord t sterk
gestyleerd. De oude  sam enw erking van ku n 
stenaar en  am bach tsm an  w ord t hersteld . Ar
ch itec ten  on tw erpen  b ijvoorbeeld n ie t langer
alleen  h e t gebouw, m aar h o u d en  zich ook be
zig m e t de m eubels en  decoraties h ie r  b in n e n 
in. K unstenaars w erken steeds in tensiever sa
m en m et m eubelontw erpers, tegelm akers en
glaskunstenaars. Een voorbeeld  van deze sa
m enw erking is te zien in de Beurs van Berlage
(gebouw d van 1898 to t 1903) in A m sterdam .

De ten toonste lling  Sierkunst in het Gooi rond
1900, meubels en beelden van Kobus de Graaff Vaat
werk u it deze ‘Nieuwe T ijd ’ zien van kunste
n aar jacobus W illem (Kobus) de  G raaff (1876
-1936). Deze u it Z eeland  afkom stige kunste
n aar heeft e in d  vorige eeuw  in A m sterdam
een  ‘m o d e rn e ’ op le id ing  gevolgd bij de  beeld 
houw ers J. M endes da  Costa en  L am bertus
Zijl. Deze laatste k u nstenaar hee ft o n d e r  m eer
m eegew erkt aan  de reliëfs in  de  Beurs van
Berlage. V anaf h e t begin van deze eeuw  w oont
en  w erkt De G raaff in  h e t Gooi. Hij is een  veel
zijdig kun sten aa r en m aakt m eubels, beelden ,
aquare llen  en  krijtteken ingen . O ok on tw erp t
hij gebouw en en  schrijft verzen. O p jo n g e
leeftijd vervaardigt hij vooral m eubels, la ter
legt hij zich toe op  h e t m aken van beelden . In
h e t G oois M useum  zijn zowel m eubels als
beelden  van zijn h an d  te zien.

R ond 1900 gaat De G raaff bij een  m o d ern e
m eubelp laats in Z altbom m el w erken, ‘O n d e r
d en  Sint M aarten ’. D aar w orden op  am bach-
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Portret Kobus de Graaff door A. Motive, tekening.

telijke wijze m eubels voor een  g roo t publiek
vervaardigt. De G raaff wil gebruiksvoorw er
pen  m aken die m ensen  dagelijks nod ig  heb 
ben. Zijn on tw erpen  m oeten  praktisch zijn,
m aar zij m oeten  ook  h e t huis verfraaien . Je
zou deze m eubels k unnen  zien als een  com bi
natie  van kunst en  am bacht.

In 1903 beg in t De G raaff een  eigen  m eubel
w erkplaats in het Gooi, eerst in Blaricum , la
te r in H ilversum . H ier m aakt hij g ro te  m eu 
bels zoals tafels, stoelen , kasten en banken ,
m aar ook k le inere  voorw erpen w aaronder
spiegels en k lokken. De m eubels van De
G raaff zijn, zoals in die tijd past, eenvoudig
versierd m et houtsnijw erk. Hij geb ru ik t als de
coratie bloem - en  p lan tm otieven , spelende
k in d eren  en verschillende d ierfigu ren  zoals
apen , pauw en, kon ijnen , k ippen , m uizen,
ram m en , eekhoo rns en  vissen. Soms lijken
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Stoel met hazekoppen in de leuningen, eikenhout, ca 190S.

deze versieringen als het ware uit de meubels
te kruipen.

Na een aantal jaren in Laren gewoond te
hebben, betrekt bij in 1921 een ateliei woning
in Eemnes. Daar leidt bij een redelijk terugge
trokken bestaan en richt bij zich steeds m eer
op de zelfstandige beeldhouwkunst. Hij gaat
houtsnijden, beeldhouwen en steenbakken.
Ook begint hij weer m et tekenen en schilde
ren. Veel van zijn gipsmodellen zijn uitge
voerd in keramiek en hout, een enkele in
brons. Zijn kleien beeldjes bakt hij op het ate
lier van keram iekkunstenaar P.J. Hobbel in
Laren. Ook decoreert hij aardewerk dat Hob
bel maakt.

In de jaren dertig maakt hij een aantal gro
te stenen beelden, onder m eer gevelstenen en
een groot beeld van de rom anfiguur de Wa
term an van de hand van zijn vriend Arthur
van Schendel. Zijn laatste werk, een onvol
tooid gebleven stenen vierluik m et de elem en
ten lucht, water, land en vuur is het ontwerp
voor zijn eigen grafsteen.

Kobus de Graaff was de vader van fotograaf
Cok de Graaff (1904-1988).

Aap als bekroning van trapleuning, model in gips, ca
1925.

Bij deze tentoonstelling verschijnt een catalo
gus van de hand van kunsthistoricus mevrouw
drs ( i.Y.A Camphuis-Haakman.

23 januari t /m  11 april 1999
( Joois M useum , K erkbrink  6. 1211 BX H ilversum
telefoon  035-6292826
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Uit de tijdschriften

‘Baerne’, Historische Kring “Baerne”, jaar
gang 22, nummer 2, juni 1998

T egenw oordig is de  a rch itec t J.H . Lehm an
(1878 -1921) vrijwel vergeten . Toch verd ien t
hij h e t n ie t helem aal vergeten  te w orden . H et
N oord-Z uidhollands koffiehuis tegenover h e t
C entraa l S tation  in A m sterdam  is een  ontw erp
van hem . V erder w erd, m ede op  zijn initiatief,
in 1911 de  B ond H eem schu t op g erich t en  hij
sch reef vaak artikelen , o rgan iseerde  ten to o n 
ste llin g en  en  v o o rd rach tsav o n d en  over
‘heem b esch e rm in g ’.

T enslotte is zijn bekendste  arch itec ton ische
on tw erp  de  A N W B -paddestoel. De oudste
paddestoel is n ie t n u m m er 1, die n ie t m eer
bestaat, m aar n u m m er 2, tegenw oordig , sinds
de  co m p u te r e r  is, n u m m er 20002. Hij staat
op  h e t fie tspad  van B aarn n a a r ’t Beuk.
A uteur |. K ruidenier.

Historische Kring “Blaricum”, nummer 27,
april 1998

V oor de  liefhebbers van genealog ie  is een  arti
kel van F.J.J. de  C ooyer o n d e r  de titel ‘Ruzie
om  M oeders e rfdeel in de 18e eeuw ’ in teres
sant. Jaco b  de  Sayer speelt daarin  de  hoofdro l.
A n deren  h o ren  m isschien liever iets over de
p lan n en  van Lida Galis, van de S tichting  C ou
leu r Locale. V anaf 1870 kwam en de eerste
kunstenaars n aa r Blaricum , en velen sch ilder
d en  in die tijd in de open  lucht, ook wel in na
volging van de  B arbizonse school, ‘en  p lein
a ir ’ genoem d. D it ja a r  kom t de  sch ilder C or
nells Le M air (1944) u it E indhoven n aar een
n ie t langer overw egend agrarisch  Blaricum
om  d aa r en plein air te sch ilderen . De stichting
n u  nod igde  Le M air u it om  op trad itionele
wijze en  m et h e t oog  van nu , zijn im pressie te
geven van h e t huid ige Blaricum . Een exposi
tie in 1999 zal h e t resu ltaa t zijn.
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Historische Kring “Bussum”, jaargang 14
,nummer 1, mei 1998

De H istorische Kring heeft aan  h e t p rog ram m a
leven en werk van F rederikvan  E eden bijgedra
gen  d o o r h aa r m edew erking aan een  ten to o n 
stelling, die al voorbij is. W aarom  dan  toch een
verm elding? De enige, m aar d aarom  n ie t m in 
d e r  geldige reden , is een  k o rt m aar h e ld e r en
goed  artikel over Van E eden  d o o r M arietPiebes.
O n d e r m eer is h e t de m oeite  w aard d o o re e n  af
beeld ing  van een  schilderij ‘W alden’, olieverf op
doek, van de  Bussum se k u n sten aar Ton de
Kruijk, die zijn in te rp re ta tie  van de  kolonie Wal
den  w eergeeft, in surrealistische beelden .

Historische Kring “Eemnes”, jaargang 20,
april 1998

Het verhaal van C aptain R ichard Scott.
D it gaat over een  A m erikaanse vlieger, die in

m aart 1944 ten oosten  van de  Eem  een  no o d 
land ing  m aakte m et zijn jachtvliegtuig, die
heel even op h e t g rondgeb ied  van E em nes ver
bleef, d ie  ha lf N ederland  en  België doork ru is
te, die gearresteerd  werd en w eer ontsnapte . Na
de m eest onw aarschijnlijke avon tu ren  kwam
hij januari 1945 in een  krijgsgevangenenkam p
in N e u re n b e rg  te rech t. Tot d riem aa l toe
trach tte  hij m et enkele  a n d e re n  te o n tsnap 
pen . Twee keer m islukte het. Bij de  d e rd e  keer
liepen  ze na een  dag tegen  de  e en h e id  van de
U.S.Army In fan tery  aan. Dat was o p  17 april
1945! Jaap van d e r  W onde heeft e r  een  verslag
van gem aakt, d a t ied e r lezen m oet d ie nog  be
langstelling  heeft voor de oo rlog  1940-1945.

Historische Kring ‘"In de Gloriosa ”, Anke-
veen, ’s-Graveland , Kortenhoef, jaargang 15,
mei 1998

Razzia-zondag. A nkeveen, zondag  14 januari
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1945. In de vroege o ch ten d  van die zondag
w erd het rustige A nkeveen opgeschrik t do o r
ro n k e n d e  a u to m o to re n : m a n n e n  van de
“G rüne Polizei”. Er w erd een  ware k lopjacht
g eh o u d en  op  m an n en  en jongens van 16 tot
40 jaar, aanvankelijk m et w einig succes, m aar
la ter w erden  e r steeds m eer on td ek t en  ten 
slotte w erd e r d o o r de  D uitsers in h e t wilde
weg geschoten  op  m an n en , die zich in h e t
riet, o n d e r de  stru iken  en  in de  sneeuw hopen
h ad d en  verborgen . Een bescham ende dag
voor de beschaving d e r  m ensheid , m erk t pas
too r W.F. Pelgrim  op  in zijn verslag van een
weck later.

Vrienden van het Gooi, jaargang 1998, num
mer 1

Ir H. Pfeiffer, die ach t ja a r  voorzitter is geweest,
m oest a ftreden . Tot zijn opvolger ad in terim  is
b en oem d  M r F.R. van N orren . Feitelijk is het
voorzitterschap dus nog  vacant. Pfeiffer heeft
veel voor de V ereniging gedaan  en om  die re
den  is hij te rech t to t ere lid  benoem d.

N og een  benoem ing : H erm an  P ro p e r is ge
kozen als lid van h e t H oogheem raadschap
Amstel, G ooi en  V echt en  heeft het zelfs tot lid
van h e t Dagelijkse B estuur gebracht. H e t is
belangrijk  een  “g ro en e  m an ” op  die plaats te
heb b en  en  een  gelukw ens waard.

In teressan t verhaal is h e t verhaal van P eter
van d e r  L inden en  Wim van d e r  Schoot, “Eco-
lin t N aarden , de n a tu u r  v e rb o n d en ”. H et gaat
om  het m aken van een  ecologische verb in
d ing  tussen de m oerassen van h e t N aarder-
m cer en  de G ooioevers. Een ingew ikkeld
plan , w aarvoor nog  m enige h indern is  geno 
m en m oet w orden , m aar de gevolgen k u n n en
g roo t zijn.

Vrienden van het Gooi, jaargang 1998, num
mer 2

Mevrouw H am m inga gaat n ad e r in op  het af
scheid van H ans Pfeiffer na acht ja a r  voorzitter
schap van de V ereniging. In een  uitvoerig arti
kel beschrijft zij de veelzijdigheid van de  voor
zitter, welke de  V ereniging ten goede gekom en
is en reden  dat hij dan  ook het erelidm aatschap
kreeg. l)it is ook aan le id ing  om  aandacht te ge

ven aan de w oorden van de huid ige voorzitter
ad in terim  F.R. van N orren . Deze schrijft als
voorw oord een  stukje “W at is de  n a tu u r  ons
w aard?”, w aarin hij ko rt en bond ig  alle bedre i
gingen van de  n a tu u r in h e t Gooi opsom t. Het
gaat stiekem , deelbe langen  h ebben  de  over
hand , in tegrale afweging van de  p lannen  kom t
nauwelijks aan bod. En zo w orden we stukje
voor beetje om  de tuin geleid, om geen  erger
w oord te gebru iken , d o o r een overheid  die zich
m eer als projectontw ikkelaar gedraag t dan  als
een  overheid die staat voor de omgevingskwali
teit en de leefbaarheid  voor de bevolking. D aar
is geen  w oord Frans bij!

Ik verm eld  nog  wat Jan Kos schrijft over het
G ooise k indschap d o o r de  ogen van Nescio
gezien.

Eigen Perk, Historische Kring “Albertus
Perk”, jaargang 18, nummer 2, mei 1998

Zoals h e t artikel van E gbert Pelgrim  van mei
1997 in de h e rin n e rin g  zal blijven, zo ook het
artikel over hel N ationaal S teunfonds in dit
num m er. Het gaat over de steunverlen ing  m et
geld  en  voedsel aan  o n derdu ikers  en  verzets
strijders. Landelijk  w erd een  g ro te  organisa
tie, het N ationaal S teunfonds opgerich t. O ok
H ilversum  w erkte natuurlijk  m ee en  alles ging
redelijk  goed, to td a t in januari 1945 de  twee
vo o rm an n en  w erden  o p gepak t en  gefusil
leerd. H et w aren Jan  Dirk Janssen, op  h e t m o
m en t van zijn d o o d  b ijna 30 jaar, en  G erardus
Jacobus van W etering, op  twee dagen  na  35.

De Zaanse bank ier W alraven van Hall, de
drijvende k rach t ach te r de Z eem anspo t en
h e t N ationaal S teunfonds w erd verraden  en in
januari 1945 gefusilleerd.

Dan is e r  een  b erich t over h e t P inetum  Blij-
denste in , d a t op  h e t ogenblik  in zijn bestaan
w ordt bedre igd  d o o rd a t de U niversiteit van
A m sterdam  en  de  g em een te  H ilversum  zich fi
nancieel te rug trekken . O ok de  M inister van
O nderw ijs heeft geen  boodschap  aan de  zaak.
A nderen  gelukkig nog  wel. Zo heeft h e t D ans
th ea te r Joke H off P roductions belangeloos
openluch t-voorstellingen  gegeven in h e t P ine
tum  ten  bate van die instelling.

T enslotte nog  de  m edede ling  d a t als them a
voor h e t vijfde lu strum  van “A lbertus P erk” in
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h e t ja a r  2000 gekozen is voor “L an dgoederen
en  bu itenp laa tsen  in en  ro n d  H ilversum ”. H o
pelijk w ord t o p  tijd de co m p u te r bijgesteld!

Historische Kring Huizen ‘Huizer Kring Be
richten’, jaargang 19, nummer 2, juni 1998

Boekweit, h e t voedsel voor de gew one m an,
d o o r Ria Spoelder-B oertjes. Tot h e t e ind  van
de vorige eeuw  w erd op  u itgebre ide  schaal
boekw eit ge tee ld  in h e t Gooi. H et was goed
koop en  to t 1856 een  onbelast p roduct. Voe
d ingsm iddel voor de gew one m an en veel ge
geten , m aar toch  als m inderw aard ig  voedsel
beschouw d. Na 1885 nam en  tee lt en  con
sum ptie  sterk  af. M aar een  b loe iend  boekw eit
veld -  in h e t Gooi kom en ze nog  h ie r en daar
voor -  is een  p rach tig  gezicht. H et artikel
geeft veel in teressan te  details.

Historische Kring “Laren” Kwartaalbericht,
nummer 64, 1998-2

V oorzitter Karei L oeff is en thousiast over de
p lannen : de sponsoractie voor de  Larense
O u d h e id k am er heeft al ƒ23 .500 ,- opgeleverd.
M aar e r  is nog  veel m eer nodig!

De nieuw e vorm  van h e t K w artaalbericht is
positief ontvangen.

De 500ste d o n a te u r  zal b in n en k o rt in h e t
zonnetje  gezet w orden. Dus alle red en  to t te
vredenheid .

Historische Kring “Loosdrecht”, jaargang 25,
nummer 117, mei 1998

Een sp rong  in h e t duister. Een nachtelijke
d ro p p in g  in L oosdrech t op  11 april 1945. In
den  H aag  w erd e in d ja re n  zeventig een  m o n u 
m en t o n th u ld  voor de  slachtoffers van h e t
E nglandspiel. In verband  daarm ee  bezoch t
Frans D ekker L oosdrech t om  info rm atie  te
krijgen over nabestaanden  van Johan  G reida-
nus, de zoon van een  A m sterdam s bankier, die
een  slachtoffer was geweest. Alle naspo ringen
w aren vergeefs, tot hij n aar de  H istorische
Kring w erd verwezen en  con tac t k reeg  met
Trudy M arx. Toen hij zijn verhaal gedaan  had
reageerde  zij m et de  w oorden: “M aar dan

b e n t u  Fluitje. Kom h ie rh een  en  ik b ren g  u in
co n tac t m et de  m ensen  bij wie u o n d erg ed o 
ken gew eest b en t!” En zo is h e t hele  verhaal
boven gekom en en h ierin  al zijn ongelooflijke
b ijzonderheden  o p g e tekend  d o o r F. B rand.

De Omroeper, jaargang 11, nummer 2, april
1998

V erkeer in de  Vesting. Van v rienden  to t vijan
den .

Eeuw en was het verkeer van A m sterdam
n aar en van D uitsland, da t dwars d o o r  de  stra
len van de vesting N aarden  ging, e e rd e r een
goed -  het b rach t leven in de brouw erij voor
de m iddenstand , die d a t g raag zag -  dan  een
kwaad geweest. De au to  v e randerde  dat. De
stoom tram  m aakte h e t nog  erger; h e t fo ren 
senverkeer nam  gestaag toe. En N aarden,w as
als vesting o n d erd ee l v an de Nieuwe H o lland 
se W aterlinie, dus de  M inister van oorlog
sprak  ook een  hartig  w oordje m ee. Al m et al
vo ldoende stol voor D r J.S. van Wiel ingen om
er een  artikel van te m aken.

Historische Kring “Gemeente Loenen”, De
Vechtkroniek , nummer 8, mei 1998

H et groo tste  deel van d it n u m m e r w ord t inge
no m en  d o o r een  artikel over Elsabee van Loe-
nersloo t Spintersd . -  slolvrouw (circa 1385-
1450). Dit artikel is een  u itgeb re ide  en  verbe
terde  versie van een  e e rd e r artikel van de
au teu r B.F. van W allene.

Elsabee had  een  m ooie naam  m aar een
m oeilijk leven. H et was de tijd van de Hoekse
en Kabeljauwse twisten. Zij trouw de als wees
m et W illem van Isendoorn . Zij steunde h aar
m an in alle opzich ten  in die roerige  en m oei
lijke tijd, confo rm  de  n o rm en  en w aarden van
kerk, adel en  ridderschap  van h aar tijd. Een
vrouw om , ook  zoveel eeuw en la te r nog, alle
respect voor te hebben .

Wie wat wil w eten over ‘T erra  N ova', het
lustoo rd  aan de  Vecht, vindt in dit n u m m er
een goed  artikel van de h an d  van J. Jonker-
Duynstee.
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Villa Ainuda, Historische Kring “Stad Mui-
den”, jaargang 11, nummer 3, april 1998

De geschiedenis van “H et A m sterdam sche
K offiehuis”. Een lang en  gedegen  verhaal van
S.C. van Diest. H et Nieuw A m sterdam sch Kof
fiehuis g ing  in 1974 definitief te r ziele. D aar
naast een  artikel over de kalkovens in M uiden.

Oud Muiderberg, jaargang 15, nummer 1,
juni 1998

Hel period iek  verschijnt van nu  a f m aar twee
m aal per jaar, m aar is een  ech t tijdschrift ge
w orden, w aarin artikelen  van g ro tere  lengte
k u n n e n  w orden  o p g en o m en . Deze eerste
keer zijn e r  o n derw erpen  als de Florisboom .
M uiderberg  staat, verheugend  berich t, op  de
nom inatie  bescherm d  dorpsgezich t te wor
den .

Werinon, Historische Kring “Nederhorst den
Berg”, nummer 30, juni 1998

Dit jaar is h e t 350 jaar geleden , zoals bekend ,
dat de  vrede van M unster w erd gesloten. In de
o n d erh an d e lin g en  die van januari 1646 to t
m ei 1648 d u u rd en , speelde G odard  van Ree-
de, H eer van N ederhorst, V reeland, K orten-
hoef, O verm eer en  1 lo rsterm eer, een  belang
rijke rol. C laudette  Baar-de W eerd d o e t h ie r
over in teressan te  m edede lingen . Na rugge
spraak in de R epubliek kwam Van R eede in
april 1648 ziek te M unster terug. O p zijn ziek
bed  tekende hij alsnog h e t verdrag. De afkon
dig ing  volgde op  5 juni 1648 in de R epubliek.
G odard  van R eede m aakte d it nog  m ee, m aar
op  25 juni overleed hij, 60 jaar oud. Hij werd
in de D om kerk te U trech t begraven.

O u d e  bu itenp laatsen  aan de V echt blijven
boeien . Van Leeuw enveld is niets overgeble
ven, zelfs geen plaatje. M aar aan de h an d  van
een boedelinven taris van 1791 weet H.J. O ver
de L inden  e r toc h nog  een  indruk  van te ge
ven. Van Lustslot Vcchtwijk is wel wat over en
Dries B ouhuijs vertelt e r  wat van. En ook  nu
nog  is h e t in gebruik  als kwekerij.

M.W.J.
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A ctualiteiten

A rcheologische W erkgem eenschap voor
N ederland, afdeling Naerdincklant

Bij de wederopbouw van N ederland na de
Tweede W ereldoorlog en door de expansie
van de econom ie in de ja ren  vijftig, kwamen
in westelijk N ederland  doo r ingrijpende
grondw erkzaam heden vele archeologische
vondsten voor de dag.

De universitaire archeologische instituten
waren nog weinig toegerust om allerlei ver
spreide bouwobjecten in de gaten te houden.

Om het verloren gaan van waardevolle ge
gevens tegen te gaan werd op 6 septem ber
1951 te Haarlem de Archeologische Werkgroep
voor Westelijk Nederland opgericht. De naam
werd in 1964 gewijzigd in Archeologische Werk
groep voor Neder land.

Op 25 april 1952 werd te Hilversum de eer
ste regionale afdeling opgericht. De naam van
de afdeling, die oorspronkelijk ook geheel
U trecht omvatte, werd Gooi- en Eemland.

Na afsplitsing van de afdelingen Utrecht en
omstreken (1961) en Vallei en Eemland (1962),
werd de naam gewijzigd in Naerdincklant.

Als werkterrein heeft deze afdeling het hele
Gooi met Loosdrecht en de rechter oever van
de Vecht, van Breukelen tot Muiden. Aan de
oostkant wordt de Eem tot aan Baarn als be
grenzing aangehouden.

Naast het organiseren van lezingen over ar
cheologische onderw erpen, worden ook ex
cursies naar opgravingen en dergelijke gehou
den. In de loop van haar bestaan zijn door le
den van Naerdincklant diverse veldactivitei-
ten, zoals opgravingen, bouwputonderzoek
en zogenaam de Landesaufnahm e (veldver-
kenningen) uitgevoerd. Daarnaast heeft een
aantal leden zich beziggehouden m et het res
taureren van gebroken aardewerk uit opgra
vingen verkregen. Anderen hebben een Ar
cheologisch Documentatie Centrum ingericht,
waar alle gegevens over de buitenactiviteiten

van de afdeling werden bijgehouden, met
daarnaast een bibliotheek en een cartotheek.

Door de grote en uitgebreide perioden die de
archeologie ook voor N ederland kent, is het
begrijpelijk dat bij de actieve leden van de
AWN, ook binnen Naerdincklant, de belang
stelling vaak ligt bij een bepaalde periode.

Er zijn veldwerkers bij, die zich alleen met
de Jonge Steentijd bezig houden of ju ist met
nog oudere Steentijdperioden. Maar ook de
Romeinse e n /o f  Middeleeuwse perioden kun
nen onderwerp van hun interesse zijn.

De archeologie is m et haar bodem archief een
verlengstuk van de geschreven bronnen en
vormt vaak bij het terug gaan in de tijd een
prachtige aanvulling.

Voor de aangesloten Historische Kringen
bij de Stichting Tussen Vecht en Eem is het
belangrijk bij voorkom ende gevallen, waar het
historisch bodem archief ontsloten gaat wor
den, contact op te nem en m et de secretariaat
van Naerdincklant. Het kan voorkomen dat
hierbij één of m eerdere leden van Neardinck-
lant ingeschakeld worden als ogen en oren
voor eventuele archeologica die mogelijk vrij
komt bij zo’n opgraving.

Er zijn in het land historische verenigingen
die archeologisch geïn teresseerden onder
hun leden tellen, die een speciale onderafde
ling hebben gevormd. De afdeling is dan ook
weer lid van de AWN. Misschien een idee voor
uw historische kring?

Voor verdere inform atie kunt u contact opne
men met de coördinator voor Naerdincklant,
de heer G.C.L. Warnings, Ploeglaan 22, 3755
HT Eemnes (tel. 035-5387851).
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H erstel Bussum s Werk IV gestart

In h e t B ussum -num m er van ons tijdschrift van
mei 1983 sch reef ons oud-bestuurslid  M artin
H eyne in zijn artikel De forten rond Bussum en
hun Verboden Kringen over Werk IV:

“Het hoofdwerk werd als eerste Bussumse object
rond 1970 op de nationale m onum entenlijst ge
plaatst. Helaas is dit geen waarborg gebleken
voor goed beheer en onderhoud. In de loop der
jaren  is het steeds m eer in verval geraakt. De mu
ren scheuren en brokkelen af. Door de bouw van
de Sportkoepel (inmiddels verdwenen -  FB) en ’t
Spant is dit m onum ent nagenoeg aan het oog
onttrokken. Alleen vanaf het sportpark is het nog
goed zichtbaar. Het valt te vrezen dat het hoofd
werk, als het niet spoedig in het licht der belang
stelling kom t te staan, de weg opgaat van zovele
waardevolle cultuurgoederen, namelijk zo opge
borgen dat niem and m erkt dat de tand des tijds
het tot op het bot afknaagt.”

Zo ver is h e t gelukkig n ie t gekom en m e t dit,
voor N ederland  u it vestingbouw kundig oog
p u n t beschouw d, un ieke fort.

U niek om dat de com binatie  van polygonaal
(veelhoekig) fo rt m et een  d roge g rach t en

'/zm, m
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een  g ecren e leerd e  (van sch ietgaten  voorzie
ne) m u u r en ig  in ons land  is. H et bouwwerk
d a tee rt u it 187(1 en  m aakt deel uit van de
Nieuwe H ollandse W aterlinie d ie  de  regering
in 1999 op  de  W erelderfgoedlijst van de
UNESCO geplaatst wil krijgen.

M artin H eyne heeft h e t n iet galaten  bij he t
schrijven van de boven aangehaalde  alinea
m aar tezam en m et een  aantal Bussum ers in
1994 de S tichting  to t B eheer van W erk IV in
h e t leven geroepen . Deze stichting  streeft e r
n aa r h e t fo rt m et b ijb eh o rd en d e  artillerie-
loods een passend he rg eb ru ik  te geven om  al
dus een  solide basis te scheppen  voor b eh o u d
en herstel.

Vrijdag 14 augustus j.1. vond een  feestelijke
bijeenkom st plaats voor een  aanta l genodig
den  w aaronder h e t gem een tebestuur. H ierbij
kon de stich ting  bij m o n d e  van de secretaris
Jaap  van W elsen trots de  eerste resu lta ten  van
noest verrich te  a rb e id  d o o r h e t L andschaps
b eh ee r N oord-H olland , de  Stichtig Naar-M ate
en een  in te rn a tio n a le  g roep  stu d en ten  laten
zien.

De begroeiing , die h e t fo rt ja re n la n g  aan
het gezicht had  o n ttrokken , was gro tendeels
verdw enen. W erk IV was voor h e t eerst in de
cenn ia  w eer zichtbaar. M ede als gevolg van die
onzich tbaarheid  weet de  overgrote m eerd e r
heid  van de Bussumse bevolking n ie t eens van
het bestaan van de  helft van hu n  rijksm onu-
m en ten b ez it a f (de an d e re  helft w ord t ge
vorm d d o o r de Sint V ituskerk).

E r is een  restau ra tiep lan  ontw ikkeld d a t u it
e indelijk  h e t fo rt zijn oude  lu ister m oet te rug
geven. V oordien zal e r  nog  veel werk m oeten
w orden  verrich t waarbij een  belangrijke rol
zal w orden  vervuld d o o r vrijwilligers en  spon-
sers waarbij de 100-jarige R abobank m e t een
bijdrage h aa r ju b ileu m  ex tra  lu ister bijzet.

N u in Bussum nog  d a t an d ere  m onum en t,
de  Sint V itu sk e rk .........

F red  Bos
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Singer M useum

Jan Sluiters (1881-1957)

H et veelzijdige oeuvre van de  sch ilder |an
Sluijters g en ie t te rech t b ek en d h e id  bij een
b reed  publiek. Hij w ord t gezien als één  van de
b e lang rijk ste  voo rlo p ers  van d e  m o d e rn e
kunst in N ed erlan d . H e t S inger M useum
bied t een  belangrijk  overzicht m et 100 schil
derijen , w aarin een  opvallende diversiteit aan
stijl en  onderw erp .

De jonge Sluijters verspeelde in 1906 h e t
geld van de  belangrijke kunstenaarsprijs de
“Prix de  R om e”; hij h ield  zich n ie t aan  de  op
d rach t om  in Italië te kop iëren  n aa r de klas
sieke m eesters. In plaats daarvan sch ilderde
hij vol overgave h e t b ru isende  nachtleven  in
Parijs. H e t doek  “Café de  N uit” bijvoorbeeld,
w aarin hij z ich tbaar h e t Parijse m odern ism e
volgde, stu itte  in N ederland  op  felle kritiek.
H et w erd zelfs van ten toonste llingen  gew eerd.

Na d it tu rb u len te  begin o n d ervond  Sluijters
ro n d  1913 geleidelijk aan  m eer w aardering.
Hij w erd d o o r de jongeren  gezien als au to ri

teit en g roeide  la te r in zijn carrière  u it to t
"grand  old m an  '.

M et veel e e r w erd Jan Sluijters in 1957 be
graven vanuit h e t S tedelijk M useum  te Am
sterdam .

Schildervirtuoos Jan Sluijters legde zijn uit
een lo p en d e  o n derw erpen  m et verve vast in
verschillende stijlen zoals het lum inism e. ku
bisme, expressionism e en la te r h e t klassiek na
turalism e. Sluijters reisde weinig, inspiratie
vond hij vooral in de nab ijheid  van zijn d irec
te w oonom geving w aardoor o n d e r  an d e re
stadsgezichten van A m sterdam  en  kleurrijke
landschappen  in L aren  on ts tonden .

O p  de ten toonste lling  zijn naast stillevens
en ze lfp ro tre tten  ook  in tiem e huiselijke tafe
relen  te zien w aarin zijn vrouw en k inderen  de
hoofdro l spelen , l  iteraard  o n tb rek en  ook
sensuele naak ten  n ie t en  w orden  enkele  van
Sluijters' m ooiste p o rtre tten , die van “N egers
en  M u la ttin n en ”, ge toond .

31 januari t/m  25 april 1999
Singer Museum, Oude Drift 1, Laren
telefoon 035-531.56:56

Villa Vila Nuova te Laren, olieverf, 1910.
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H u iz e r  M u seu m  H e t  S c h o u ten h u is

S / I I H M X ,
H enk Bos, meester van  het stilleven

H enk Bos (H uizen  1901 -  H uizen 1979) is in
N ederland  een betrekkelijk  o n b ek en d  m ees
ter. In tegenstelling  to t de  V erenigde S taten
waar hij tijdens zijn leven w erd b innengehaa ld
als ‘de  nieuw e R em b ran d t’. Zijn gedeta illeer
de  realistische m an ie r van sch ilderen  bekoor
de de  A m erikanen. H enk  Bos specialiseerde
zich in he t stilleven en zijn zorgvuldig gep en 
seelde doeken  vonden  gretig  aftrek.

H et succesvolle verhaal van een  jongen  die zich
van stucadoorsleerling  ontw ikkelde tot een  zeer
gew aardeerd  sch ilder lijkt een  sprookje.

H enk  Bos was au tod itact. Toe in de crisisjaren
h e t stucadoorsvak n iet m eer ren d ab e l was, koos
hij voor het kunstenaarsvak. Reeds als jongen  te
kende hij graag. D oor e indeloos te oefenen  en
de aanw ijzingen te volgen van zijn plaatsgenoot,
de sch ilder G erard  Dorst, m aakte hij zich het
schilderen steeds m eer eigen. O ndanks het moei
lijke begin van zoeken, schetsen , w eer ver
scheuren, zette hij door. Hij is de  m eester van het
stilleven gew orden. Zorgvuldig g earrangeerde
com posities van kruiken, fragiele potjes, glazen

Henk Bos, stilleven mei blauwe pol, olieverf op linnen, 29x
34 cm, particuliere collectie.

„
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flessen w eet hij als geen  a n d e r  vast te leggen in
de  beslo tenheid  van zijn atelier. Met veel gevoel
voor stofuitdrukking, harm on ius k leurgebru ik
en lichtval legt hij de voorw erpen op  het doek
vast. O ok  bloem stillevens w aren bij de H uizer
k u nstenaar favoriet. Zijn kunst h e rin n e rt on 
m iskenbaar aan zeven tiende-eeuwse m eesters als
Johannes V erm eeren  Willem ( laesz. 1 Ieda. Maar
ook  invloeden van de  m o d e rn e re  kunstenaars
Kloris Verster, Dick K e ten  Jan M ankes zijn aan
te wijzen. H enk Bos had  grote bew ondering voor
deze m eesters.

De expositie in h e t I luizet M useum  toon t een
overzicht van he t werk van H enkB os. H etisvoo r
hel eerste dat e r in N ederland  een  soloten-
toonstelling  aan zijn oeuvre w ordt gewijd. Niet
alleen  H enk Bos m aar v rienden  en  tijdgenoten
als de schilders W illem Knip, professor Willem
van den  Berg en A lbert Zwartjes kom en aan bod.
De expositie zal voor m en ig  bezoeker een  ver
assing zijn en  zal veel kijkgenot geven.

Bij de ten toonste lling  verschijnt een  rijk
geïllu streerde  catalogus met k leu rafbeeld in 
gen, geschreven d o o r drs N. H agedoorn .

H uizer M useum  H et S chou tenhu is, A ch te rb aan  82,
1271 TZ H uizen
te lefoon  035-5250223

Henk Bos, stilleven met eieren en fles, olieverf op houten
paneel, 19x14 cm, particuliere collectie.
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Bestuur en redactie
Tussen Vecht en Eem

Leden dagelijks bestuur

di s Maria W.J.L. Boersen (voorzitter)
A. Paulownalaan 5
1412 AK Naarden
035-6946926

M.E.Th. Kuijer (secretaris)
Caliskamp 16
1251 XJ Laren
035-5334756

F.H. Bos (penningmeester)
Stargardlaan 10
1404 BD Bussum
035-6941382

P.J.C. Korver, Naarden, 035-6945242
T. Kruijmer-Vos, Huizen, 035-5251713
L. Lankreyer-van Eijle, Eemnes, 035-5389198
drs K. Loeft, Laren, 035-5380474
PJ. Timmer, Loosdrecht, 035-5823412

Het algemeen bestuur bestaat uit vertegenwoordi
gers van:

1 listorische kring “Baerne”
I listorische kring Bussum
I listorische kring Blaricum
I listorische kring Eemnes
Historische kring “In de Gloriosa” Ankeveen, ’s-Gra-

veland, Kortenhoef
Hilversumse historische kring “Albertus Perk”
Historische kring Huizen
Historische kring Laren
Historische kring Loenen aan de Vecht
Historische kring Loosdrecht
Historische kring Muiden
Stichting “Comité Oud Muiderberg”
Vereniging Werkgroep Vestingstad Naarden
Historische kring Nederhorst den Berg
Historische kring Weesp
Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland,

afdeling Naerdincklant
Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek, Hil

versum
Stads-en Streekarchief Naarden, Muiden, Bussum te

Naarden
Stadsarchief Weesp
Vereniging Curtevenne, ’s-Graveland
Vereniging van Vrienden van het Gooi

Dudok Stichting, Hilversum
Nederlandse Genealogische vereniging, afdeling

Gooi en Eemland
Geologisch Museum Hofland, Laren
Stichting Couleur Locale, Blaricum
Stichting tot bevordering van de belangen van het

Goois Museum, Hilversum
Stichting “Hilversum, Pas Op!”
Stichting Huizer Museum
Sdch ting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek
Werkgroep klederdrachten Eem en Gooiland
Singer Museum, Laren
Stichting Vrienden van het Nederlands Vestingmu-

seum, Naarden

Redactie

mw C.M. Abrahamse
Diependaalselaan 294
1215 KI I Hilversum
035-6292646 (kantoor)

drs Maria W.J.L. Boersen
A. Paulownalaan 5
1412 AK Naarden
035-6946926

drJ.D.C. Branger
Postiljon 56
1251 TM Laren
035-5310823

D. Dekema
Drossaard 30
1412 NS Naarden
035-6940760

L.R. Huese-Rommerts (secretaris)
Van Gelderlaan 74
1215 SP Hilversum
035-6219279

dr P.H.D. Leupen
Burg. Lambooylaan 15
1217 LB Hilversum
035-6245704

E. E. van Mensch (voorzitter)
JHB Koekkoekstraat 26
1214 AD Hilversum
035-6292826 (kantoor), 035-6234913
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Varia

J.A.M.Y. Bos-Rops (geb. 1951) studeerde geschiede
nis aan de Rijksuniversiteit te Groningen en volgde
daarna de archiefopleiding in Den Haag. In 1993 pro
m oveerde zij in Leiden op Graven op zoek naar geld. De
inkomsten van de graven van Holland en Zeeland (1389-
1433). Zij publiceert over onderwerpen uit de laat-mid-
deleeuwse geschiedenis en het archiefwezen. Zij is sinds
1977 werkzaam in het archiefwezen, op dit m om ent
als rijksarchivaris in de provincie Noord-Brabant.

Lida Calis (geb. 1948) is geboren en getogen in Bla-
ricum. Stamt uit Erfgooiersgeslacht. Zij heeft van
jongs af aan belangstelling voor de kunst- en cul
tuurhistorie van Blaricum en is lid van de Historische
Kring Blaricum. Zij studeerde kunst-, cultuur- en we-
tenschapsstudies aan Hogeschool Holland en de
Universiteit van Maastricht en woont in Eindhoven.

In augustus 1994 nam zij het initiatief tot het oprichten
van de Stichting Couleur Locale in Blaricum. In sep
tem ber van datjaar ging het project Blaricum Centraal,
zijn cultuurhistorische plekken van dichtbijofficieel van start
(zieTVE 13ejrg. nr.1, p.19). Binnen dit kader doet de
stichting onderzoek naar kunst- en cultuurhistorie van
Blaricum vanaf 1870. Door middel van publicaties, cul
turele program m a’s, exposities, muziekavonden, le
zingen, wandelingen en reizen wil de stichting zichtbaar
maken wat zich op kunst-en cultuurgebied in Blaricum
heel t afgespeeld en dit actualiseren op originele loca
ties. Via het Oral I listory-project worden op audio en
video verhalen vastgelegd van personen die verbinding
hebben m et de cultuur van Blaricum.

Jaap  H arten (geb. 1930) schreef poëzie, verhalen en
romans. Hij werd geboren in Blaricum, Berkenlaan
4, nu Dr. Catzlaan. Zijn liefde voor zijn geboortedorp
en de omgeving heeft hij in vele gedichten verwerkt.
Hij bracht zijn vroegste jeugd in Blaricum door:

Mijn geboortedatum werd
geschreven in een dorp
dat rook naar hooi
en paardehaar: het was
acht uur in de morgen
en de zon, ah een
complimenteuze fotograaf,
stond het landschap te bekijken
van ademloze september

Uit: Beweging van hetjaar, uitg. A. Stols.
Jaap H arten debuteerde in 1954 m et de bundel Stu
dio in daglicht, poëzie waarin de beeldspraak van de

Vijftigers nadrukkelijk doorklinkt. Zijn bijzondere
belangstelling gaat uit naar de zelfkant van de sa
menleving: kermisvolk, vaudeville, cabaret.
Zijn rom an de getatoeëerde Lorelei (1971) werd veelvul
dig herdrukt. Blaricumse jeugdherinneringen wer
den onder m eer verwerkt in Operatie montycoat
(Q uerido 1964), waarin een hoofdstuk over de ac
trice Else Mauhs en in Garbo en de broeders Grimm (De
Bezige Bij, 1969), een brievenboek waarvan de brie
ven onder m eer gericht zijn aan de dichteres Fritzi
ten Harmsen van de r Beek, de kunstenaar Oskar
Lens en de schrijvers Remco Cam pert en Gerard
Reve. Voor dit proza ontving hij van de Jan  Cam pert
stichting de Vijverbergprijs. De gem eente Hilver
sum kende hem de Cultuurprijs toe voor zijn poë
zie. In de loop van dit jaar verschijnt zijn rom an De
muziekkapel van Frau Roll. Hij woont in Den Haag.

Marcus van de r H eide (geb. 1943). Classicus.
Schreef diverse artikelen over schrijvers en musici
in het Gooi. Auteur van het in 1984 verschenen
boek Bussum door schrijversogen. Naast au teur ook
pianist en organist. Heeft als uitgeverij Gooiberg-
pers publicaties uitgegeven o.m. Schilderachtig Gooi
land van J.H. Biegel (1987), Dagboek van A.F. Pieck
1917-1920 (1993) en Kronkelwegen, verslag van een de
menteringsproces van Anna Maria Makker (1995) en
Dag Woensdag, de opnamedag van een dementerende van
Nannie Blinxma (1997). W o o n t in B ussum .

H.A. Kos (geb. 1969). Nazaat van niet-scharende
erfgooiers. Grote belangstelling voor de geschiede
nis van het Gooi. In 1996 afgestudeerd in de Mid
deleeuwse Geschiedenis aan de Universiteit van
Amsterdam. O nderw erp van de scriptie was de ex
ploitatie van het goederenbezit van het adellijk juf-
ferenstift te Hoog-Elten (968-ca. 1450). Centraal
stond daar de vraag of het stift haar goederen op
klassieke wijze exploiteerde.

Verantwoording illustraties
(waar niet bij afbeelding vermeld)

Omslag en titelpagina Goois Museum
Eemnesserweg pag. 197, 198 Goois Museum

pag. 199 Jan Noorda, Blaricum
M. Vermeulen afb. 6 en 7 T. Braas

overigen van de auteur
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FLAVA
art gallery

M a w si

“Gooiersgracht”, 45 x 85, olieverf op doek, Johan Meijer, Blaricum, 1885 - 1970

♦  19e / 20e eeuwse traditionele schilderkunst

♦  inkoop / verkoop / schoonmaak / restauratie

♦  speciale aandacht voor Gooische schilders / lokaties

Werken van o.a.:
C. Artz, C. Bouter, B. Brouwer, D. Schulman, J. Meijer,

J. Knikker, A. Knikker, H. Dekker, G. Delfgaauw, G. Munthe,
D. Smorenberg, W. Vester, A. Verhoesen,

G. v. Emmerik, P.A. Schipperus, W. v. Soest, H. v. Moerkerken.

Openingstijden: woensdag: 13.00- 17.00
vrijdag: 14.00 - 18.00 en 19.00 - 21.00 / zaterdag: 13.00 - 17.00

Kapelstraat 26, 1404 HZ Bussum, Tel/Fax: 035 - 6 91 43 50
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Uitgeverij Verloren:
MAAKT GESCHIEDENIS

Larenseweg 123 -  1221 CL Hilversum -  ^035-6859856 ---:o35-6836557

UITGEVER VAN DE NODIGE BOEKEN OVER HOLLAND, HILVERSUM
EN VELE ANDERE HISTORISCHE UITGAVEN. UIT DE CATALOGUS:

Bedevaartplaatsen in Nederland. Deel i:
Noord- en Midden-Nederland.
Sam enstelling en redactie P eter  J an

M argry  en C harles  C aspers
886 blz., gebonden, geïllustreerd, isbn 90-6550-566-0, ƒ 144,-/81-2880

Meer dan ioo onderzoekers hebben een bijdrage geleverd
aan het project ‘Bedevaartplaatsen in Nederland’, in 1993
gestart in het Amsterdamse P.J. Mecrtens-Instituut. Hun
beschrijving van de bedevaartcultuur van de vroege
Middeleeuwen tot 1997 zal resulteren in een standaard
werk dat door zijn omvang en diepgang uniek in de wereld
is. Het lexicon, dat uit drie delen zal bestaan, biedt een
ongekende schat aan feiten en beeldmateriaal over alle
getraceerde 750 heilige of bedevaartplaatsen. Elk deel
bevat zo’n 250 lemma’s (bedevaartplaatsen), ca. 1000 illus
traties en aparte kleurenkaternen.

In dit eerste deel worden de bedevaartplaatsen beschre
ven uit Noord- en Midden-Nederland. Deel 2 (Noord-
Brabant) verschijnt eind 1998, deel 3 (Limburg) begin
1999. In het eerste deel is tevens een algemene inleiding
opgenomen met betrekking tot alle drie de delen en wordt
uitvoerig rekenschap gegeven van de opzet en de werkme
thoden van het project.

H erm an  K a p t e in , De Hollandse tex
tielnijverheid 1350-1600. Conjunctuur
& continuïteit
ahr ks 35, 288 blz., geïllustreerd, isbn 90-73941-17-2, /4 9 ,-/bi;98o

Historici hebben 90 jaar lang niet willen tornen aan het
beeld dat Posthumus in zijn De geschiedenis van de
Leidsche lakenindustrie schetste. Het conjunctuurverloop
van de Hollandse lakenindustrie wordt grotendeels ver
eenzelvigd met dat van Leiden. Dat wil zeggen dat de 15e
eeuw als een periode van bloei voor de gehele Hollandse
lakenindustrie wordt gezien, terwijl de 16e eeuw verval te
zien gaf. Aan het eind van die eeuw was er nog maar wei
nig over van de Hollandse textielnijverheid. Alleen de
komst van grote aantallen immigranten uit de Zuidelijke
Nederlanden en de invoering van de ‘nieuwe draperie’
heeft deze van de ondergang gered.

In dit boek wordt deze overheersende visie op het sterf
proces van de ‘oude draperie’ ter discussie gesteld.
Kapteins andere benadering levert een nieuw en op som
mige onderdelen zeer verrassend beeld op van de ontwik
keling van de Hollandse textielproductie. Men zou zelfs
kunnen zeggen dat zich in dit boek een paradigmawisse
ling voltrekt!

Bedevaartplaatsen
f *  in Ned|jjfénd | 1

NOORD - EN^ÏDDEN-NEDERIAND

IV  Hofland** textielnijverheid:
ISSO-lfifM)

x continuïteit

H lrmvn Kai’1 MN

U w  boekhandelaar kan U  informeren over onze uitgaven, ook over
de Hilversumse geschiedenis. Als U dat wilt zetten wij U  graag op

onze verzendlijst.
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